
    

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente JOSE MICHEL ALMEIDA DA COSTA, cadastrado no CPF sob o n.° 061.894.303-
09 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: 

ocação 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. Anlaca
Marca/ 

o/P
Vãor  

Valor Valor
unitário 

TotaIRS 
30 Locação de veículo, motor 1.0, quatro portas, ar,, Més 12 .RENAULT/SANDERO,, 

condicionado, vidro elétrico, COM MOTORISTA AUTH 1.0 R52.992,50 R$35.9lO,O0) 
HABILITADO, 	seguro 	obrigatório. 	reposiçAo 
automática em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
prcvidcn&rios, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. (SECRETARIA DE SAÚDE. 

2016/2016 
PXK 3257 

UBS TANQUES). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.910,00 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS) 

"lroponente: JOSE MICHEL ALMEIDA DA COSTA 
CPF: 061.894.303-09 
Endereço: FRANCISCO ALEXANDRE, 47, CENTRO 
Cidade/UP: Horizonte/CE 
CEP:62.800-000 
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; 



Horizonte., 22 de junho de 2017. 
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• 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. 

e 

/ 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Monalisa Lima de Sousa, cadastrado no CPr sob o n.° 063.007.993-52, declara, sob as 
penas da lei: 

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

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

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

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

OBJETO: 

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

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

Unitário 
Valor 

.Total 
Valor 

TotRS 

8 Locação de moto, mínimo de 150 cc, 
COM CONDUTOR HABILITADO, 
seguro 	obrigatório, 	reposição 
automática em caso de defeito ou 
grande avaria, manutenção, impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por 
conta 	da 	contratante/locatária. 

- 

Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. 	(SECRETARIA 	DE 

Honda CO 
160 Start 

PLANEJAMENTO 	 E 2017/2017 
ADMINISTRAÇÃO). Mês 12 PNP 4231 1.800,00 21.600,00 

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

Proponente: Monalisa Lima de Sousa 
CPF: 063.007.993-52 
Endereço: Rua Marina Ferreira de Almeida, 4548— Distrito Dourado 
CidadefuF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-00 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

r 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. 

r 



• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas 
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 cm 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. 
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Unid. 

Mês 

Valor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

2.990,00 35.880.00 

VERÔNICA FALCÃO DE LIMA 

PROPOSTA PADRONIZADA 

Á Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente VERÔNICA FALCÃO DE LIMA, cadastrada no CPF sob o n.° 469.272.473-00, 
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 ás unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Especificação 

Locação de veículo motor 1.0, 
quatro 	portas, 	ar 
condicionado, vidro elétrico, 
com motorista habilitado, 
seguro obrigatório, reposição 
automática em caso de defeito 
ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciá rios, tudo por conta 
da contratada / locadora. 
Combustível por conta da 
contratante / locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem 
livre. 
GABINETE DO PREFEITO - 
CONTROLADOR IA 

Quant. 

12  

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

FORD/KA 
SE 1.0 E-IA 
2015/2016 
PXA-2770 

VALOR GLOBAL: R$ 35.880,00 (jRI!4JA€  CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) 

Proponente: VERÔNICA FALCÃO DE LIMA 
CPF: 469.272.473-00 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 

Av. Presidente castelo Branco, 2370 - Casa "A" -  Centro - Horizonte - Ceará 
CPF (ME) N°469,272.473-00 - RG N°99025013725 - SSPDC-CE 



VERÔNICA FALCÃO DE LIMA 

• 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. 

o 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

J;111  

'-'1/erônica galcão de Lima 
Proponente 

    

/ 

Av, Presidente Castelo Branco, 2370 - Casa A» - Centro - Horizonte - Ceará 
CPF(MF) N°469272.473-00 - RG N°99025013725—SSPDC-CE 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Elaide Pinheiro de Farias, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 309.963.763-72 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 o Especificação Unid. Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total R$ 
71 Locação de veículo tipo iitiutá,io com canoceria aberta tipo 

pick ap, cabine dupla, duas portas, ar condicionado, vidros 
elétricos, 	com 	motorista 	habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática cm caso de defeito ou grande avaria, 
manutenço, 	impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo por conta da contratada/locadora. 
Combustível por conta da contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
OBRAS, SERVIÇOS  PÚBLICOS E URBANISMO) 

Mos 12 MMC/ L200 
SPORT 4 X 4 GLS 

2007/2007 
HXQ 4962/CE 

4.500.00 _-54.000,00 

VALOR GLOBAL: R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) 

Proponente: Elaide Pinheiro de Farias 
• CPF: 309.963.763-72 

Endereço: Rua Ana Nogueira Lopes, 82, gameleira 
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 veiculo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou qualquer 

infrações; 

Iv 



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

Horizonte., 22 de junho de 2017. 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 	",.' 

O proponente GLEYLSON DA SILVA RAMOS, cadastrado no CPF sob o n.°  042.838.203-77 
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 para a 
execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBMTO: 

• 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 Unitário
Ano/Placa 

. Valor Valor 
Total R$ 

14 Locação 	de 	veiculo, 	motor 	2.0,quatro 	portas, 	ar 
condicionado, 	vidro 	elétrico, 	COM 	MOTORISTA 

Mês 12 
FIAT/PALIO 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, 
encargos trabalhistas c prcvidcnciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguei Mensal, com quilometragem 
livre. 	(SECRETARIA 	DE 	FINANÇAS 	- 

2015/2016 
PNJ4786 

R$ 3.000,00 9$ 36.000,00 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO). 

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

Proponente: GLEYLSON DA SILVA RAMOS 
CPF: 042.838.203-77 
Endereço: Rua Ciro Bilhar, 1038, Centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-081 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

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



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

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

Horizonte., 22 de junho de 2017. 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FRANCISCO CLEBERMJLTON DA SILVA, cadastrado(a) no CPF sob o n.°  
316.847.003-10 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. 

s 
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 

6 Loeaçlode veículo tipo fiirglo,niotornomínimo I.4,duas 
poitas, ar COIIdIc(OnadO, vidro elétrico, capcaldadc .nMbaa 

Mes 12 
Fiotino 

de 	de 650 Kj. 5 	à fresc 	1 	COM carga 	 marchas 	e 	a it 2015/2016 4.000,00 48.000,00 
MOTORISTA 	HABILITADO, 	seguro 	obrlgatótio, 
reposiçio automática em caso de defeito ou grande avaria, 
maimtençlo, 	Impostos, 	encargos 	uabalbtstas 	; 
pievidenduzios, tudo por conta da contgatada/Iotadora. 

, PWE 5839 

CoSustfvd por conta da conuatante/locatáda. Aluguel 
Mensal, com quIlometrag 	livre. 	(SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  -  COMPRAS). 

• VALOR GLOBAL: Itt 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 

Proponente: FRANCISCO CLEBERMILTON DA SILVA 
CPF: 316.847.003-10 
Endereço: RUA ZEZÉ CORREIA ,42, CENTRO 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62880M81 
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; 

OBJETO: 

/ 



• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da informnistica 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 d junho de 21 17. 

SCO BE ILTO 
Assinatura Proponente 
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PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Kaiki de Sousa Silva, cadastrado no CPF sob o n.° 042.293.143-88, 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 
licita tório; 

(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 descritas 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. 

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

Valor 
Unitário Valor  Valor 

Total R$ 

72 Locação de veículo tipo caminhão carroceria abetta,V 
acompanhado de Ianque pipa com capacidade min»fr4e 

Mas 12 Ford F. 14.000 7.800,00 
NO 

69.609,9/ 

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

1996/1996 
CGL92I8 

Combustível por conta da contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO) 

VALOR GLOBAL: Ri 69.600,00 (sessenta e nove mil e-seiscentos reais). 

Proponente: Kaiqui de Sonsa Silva 
CPF: 042.293.143-88 
Endereço: Rua Ana Conrado de Sousa, 333 - centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

Keti L S,o& 
Kaiqui de Sousa Silva 

CPF N° 042.293.143-88 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 
O proponente Luciano Freitas Rodrigues, cadastrado no CPF sob o n.°  018.826.303-94 

DECLARA, sob os 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, previdenciõrios, 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 os 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. 
Marco/Tipo 
Ano/Placa 

Valor ValorValor 
Total R$ 

45 Locaçõo de veículo, motor 1.0, quatro portqsç- & 
condicionado, 	vidro 	elétdco, 	cpm,,Atíiodsta 
habilitado, seguro obdgatórlo, reposlçt 	automática 
em caso de defeito ou grande avario, manutençõo. 

Ms 12 Fiot uno 
atroctive 1.0 

2015/2016 
PWW 7788 

2.998,80 35,98540 

Impostos, encargos trabalhistas e prevldenclódos, 
tudo por conto da contratada/locadora, combustível 
por conta da contratante/locatária. aluguel mensal, 
com quilometragem livre - Secretada de Saúde. 

VALOR GLOBAL: R$ 35.985,60 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E 
SESSENTA CENTAVOS) 

Proponente: LUCIANO FREITAS RODRIGUES  
CPF: 018.826.303-94 
	 L .. 

Endereço: RUA LUIS ISABEL, 680- BUENOS AIRES - HORIZONTE - 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. 
e Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

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

e 	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: 



Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Fii 
Horizonte.. 01 de de junho de 2017. 

N  !JkcÁa/t9  iC RodnLfLI FLS 

Assinatura Proponente 
Assinatura do Responsável Legal 
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2. (1) 

MARIA GEANE DA SILVA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Maria Geane da Silva, brasileira, solteira, residente no povoado de 
Coqueiros, SN, no município de Horizonte, estado do Ceará, portadora do CPF n° 
316.970.138-05 e RG N°45.268.645-3 SSP-SP, 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 licitatãrio; 

(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. 
MarcafTipo 

Valor 
Unitário 

Total 

44 Locação 	de 	veículo, 	motor 	1.0, 
quatro portas, ar condicionado, vidro 
elétrico, 	com 	motorista 	habilitado(-' 

Mês 12 Fiat Uno 
Attractive 

1.0 

2.992,80 35.913,60 

• seguro 	obrigatório, 	reposiflo 
automática em caso de defélto ou 
grande 	avaria, 	manutenção, 
impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciá rios, 	tudo por conta da 
contratada/locadora. 	Combustível 
por 	conta 	da 	contratante/locatária. 

2015/2016 
PWV 4532 

Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. (Secretaria de Saúde). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.913,60 (Trinta e qinco mil novecentos e treze reais e sessenta 
centavos) 

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

Observações: 

Povoado de coqueiros, SN - Coqueiros - Horizonte - Ceará 
CPF N°316.970.138-OS - RG No 45.268.645-3 - SSP-SP 



MARIA GEANE DA SILVA 

• 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 

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. 

0k g  
Maria àn=aSilva 

CPF N°316.970.138-05 

   

Povoado de Coqueiros, SN - Coqueiros - Horizonte - Ceará 
CPF N°316.970.138-05 - RG N°45.268.645-3—SSP-SP 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Maria Valdeia Almeida da Silva, brasila, casada, residente e domiciliada 
na Rua Maria Ferreira de Almeida, 4670, distrito de Dourado município de Horizonte no Estado do 
Ceará, cadastrada no CPF sob o N° 549.456.583-15 e RG N°2008873026-8 SSPDSCE J £f'ÃTM, 

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, Urnd. . Quant. Marca/Tipo . 	. Valor 
noAnofPlaca 	R$ 

 Unitário Valor 
Total R$ 

42 Locação de veículo tipo utilitário, com OS 
portas, capacidade mínima de 9 lug4eeC 
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 SAÚDE). 

Mês 12 Kombi 
OIP 1168 
2012/2012 

4.000,00 48.000,00 

Valor Global - 11$ 48.000,00 (quarenta «dito mil reais) 

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

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



• 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. 

ypcxjuj 	.qjxx OQwcPc1 
Maria Valdeia Almeida da Silva 

Assinatura 

/ 



4 

 

  

 

PROPOSTA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente JOSÉ JOADI RABÊLO, cadastrado no CPF sob o n.° 242.139.263-20/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 CONCORRENCIA PUBLICA N°2017.05.19.1; 

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

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

Unitário Valor 
Total 	.$ 

66 Locação de veículo tipo caminhão 
caçamba 	basculante, 	direção 
mecáncica, Controle de Tração 6 x 2, 
transmissão manual, capacidade de 
carga de no mínimo 6 m3, com 
condutor 	habilitado, 	seguro 
obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas 	e 	previdenciários, 	tudo 
por 	conta 	da 	contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (Secretaria 
de 	Obras, 	Serviços 	Públicos 	e 
Urbanismo) Mês 12 

Mercedes 
Benz 

L 131j 
HUW 9162 
1974/1974 4.500,00 54.000,00 

Valor Global: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

Proponente: José Joadi Rabo 
CPF: 242.139.263-20 
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 3730 - centro 
CidadefUF: Horizontc/CE 
CEP: 62.880-00 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 

y4 / 



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. 

O 	jo Joadi Rabelo 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente LEIDIANE DE ARAÚJO VIEIRA, cadastrada no CPF sob o n.°  027.053.083-50. 
declara, sob as penas da lei: 

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

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

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

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

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

Item Especificação Unid. 
Quant.Marcaffio 

Ano/Pla:a Unitário  
Valor Valor 

Total R$ 

58 Locação de veículo, motor 1.0, quatro 
portas, 	ar 	condicionado, 	vidro 	elétrico, 
COM MOTORISTA HABILITADO, seguro 
obrigatório, 	reposição 	automática 	em 
caso 	de 	defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e 	previdenciários, 	tudo por 
conta 	da 	contratada/locadora. 

Mês 12 \JW NOVO 
GOL TL 

MCV 
2017/2017 
PNW 7431 

2.995,00 35.940,00 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária, 	Aluguel 	Mensal, 
com quilometragem livre. (SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO - COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA). 

VALOR MENSAL: R$ 2.995,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) 
VALOR GLOBAL: R$ 35.940,00 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) 

.7 
Proponente: LEIDIANE DE ARAÚJO VIEIRA 
CPF: 027.053.083-50 	 / 
Endereço: RUA BATURITE, 1539 CASA A - MANGUEIRAL 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-602 
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: 



ftSiflS 

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, elou 

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., 01 de junho de 2017. 

Assinatura Proponente 

7 
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Proposta Padronizada 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Celineide Joaquim de 	, ca strada no CPF sob o n.° 910.698.403- 
78, 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 especificaçõesZ no projeto básico/termo de referência. 

Nem Especificação Unld. Quant. Marcaimpo 
Valor 

Unitário Valor 
Total R$ 

$7 1.ocoçãode veículo, motor 1.0, quatro portas, ar 
condiçi&iado, vidro elétrico. COM  MOTORISTA 

Mês 12 GOL li MB 1.0 
2015/2016 

2.996,28 35.95!26 

H 	ITADO, 	seguro 	obrigatório, 	reposição 
automática em caso de defeito ou grande 
avario, 	manutenção. 	impostos, 	encaigos 
trabalhistas e previdenclártos, tudo por conta cio 
contratodajlocodoro. Combustível por conto do 
controtonte/locotárto. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PNQ 7027 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.955,36 (TRINTA E CINCO MII. NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS 
E TRINTA E SEIS CENTAVOS) 

Proponente: CELINEIDE JOAQUIM DE SOUSA 
CPF: 910.698.403-78 
Endereço: Estrada Coluna/Cascavel, SN - Povoado de Tanques 
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 contidos no anexo 1— Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 



• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto 
incluídas todas os despesas necessários 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. 

• Celineide Joaqu'rr{'de Sousa 
CPF N° 910698.403-78 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

     

     

  

Ridwic 

  

À Comissão Pennanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

     

O proponente WeSson Barbosa de 	c 	do no CPF sob o N° 066.985.055-40, declara, sob as 

penas da lei. 
1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° &666/98, alterada e consolidada, 

e as condições desta CONCORRÉNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1; 

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

5) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e coniezviais, 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 básicoftenno de referência. 

item Especificação Unid.,7*1anL 
Maricampo 

Ano/P1aca,Z" 

Valor 

Total R$ 

68 Locaçio de v~ motor 1.0. quatro poa7Mb 

condicionado 	vidro 	alanco 	COM 	M 

12 FIM Pálio }1r' 

2015/2016 

2.997.00 35.964,00 

HABILITADO, scuro obrja~ reposiçao autotnAtica em 
caso de defeito ou 3,ande avaria. manutençao. impostos 
encargos trabalhistas e previde~ tudo por conta da 
contratadaflocadcira 	Combustivel 	por 	conta 	da 

contratante/locatÁria. AIu3uel Mensal. com  quilometragem 
livre. 	(SECREFARIA DE OBRAS. SERVIÇOS  PÚBLiCOS E 

PNQ $547 

7 
URBANISMO).  

VALOR GLOBAL R$ 55.964.00 (trinta e cinco mil novecentos e s9shta e quatro reais). 

Proponente. Werisson Barbosa de Ahneida/  

CnN. 066.955.083-40 
Endereço Vilarejo Esperança SN -Justiniano de Serpa 

Cidade/IJF. Aquiraz - Ceará 	 CEP, 61.700-000 

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 Básicofrenno de Referência deste edital. 



Fl,S   a3fl2  

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as 

despetus necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com. 

• Manutenção c limpeza do veiculo; 

• Salários, encargos sociais, trabalhistas. previdenciários e outros custos com motorista; 

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

infrações; 

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

responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante elou a terceiros, gerados 

direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte, 05 de junho de 2017. 

NJW 5) 5À*) 179  à i A) rir, Â»A' 
Werisson Barbosa de Almeida 
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PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente THALY14 -MARTINS PEROBRA, cadastrada no CPF sob o n.° 
044.033.493-40 declara, sQbàs penas da lei: 

fl Que acato inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
20 17 .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$ 

67 Locação 	de 	veículo 	tipo 	utilitário 
esportivo, motor 1.6, cinco portas, ar 
condicionado, 	vidro 	elétrico 	em 
quatro portas, com no mínimo air 
bag duplo, com capacidade para 5 

Mês 12 Renault 
Duster 16 D 

4 x 2 
2016/2016 
PMW 8011 

6.000,00 72.000,00 

(cinco) passageiros, computador de 
bordo, 	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" 	OBRAS, 
SERVIÇOS PÚBLICOS EJJANISMO). 

VALOR GLOBA1j$-72'000,00 (setenta e dois mil reais) 



 

Proponente: Thalyta Martins Peroba 
CPF: 044.033.493-40 
Endereço: Rua Francisco Pereira, 164- centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP:62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

   

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

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

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

Thalyta Martins Peroba 
Assinatura 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da PrefeltuytMunicipal de Horizonte. 

Eu, Edilvânia No2ueira Nerv  brasileira, casada, residente no distrito de Queimadas na 

Avenida Joaquim Nogueira Lopes, 3844, município de Horizonte, estado do Ceará, inscrita no CPF sob 

o N°  509.858.093-53, DECLARO, 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. 799ant. 
Marca/Tipo 
Mol 

Valor. 
Unitário 

Valor 
Total R$ 

78 Locação de veículo tipo utilitário, caminhão 
com carroceria fechada, com capacidade 
mínima 	de 	4.000 	kg, 	com 	motórista 
habilitado, 	seguro 	obrigatório, 	repàsiçV 
automática em caso de defeito ou 	ra1íde 
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 Meio Ambiente, 	Recursos 
Hídricos e Agropecuária). 

Mês7-" 
,,' 

12 

- 

Ford F-4000 
HXZ 5364 
2007/2007 

6.450,00 77.400,00 

Valor Total: R$ 77.400,00 (setenta e quatro mil e quatroce 

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

reais) 

 

   

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: 

IMY 



Rlwc. 

• + o •.  c 
FLS 	 at9i-2 

• 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., 07 de junho de 2017. 

&I Loxwcy noqwka ri 
Edilvânia Nogueira Netj' 

Declarante 

4 

o 

o 



ENOQUE GAMA NOGUEIRA 
Rua Josias Nogueira de Almeida, 2788— Queimadas - Horizonte - Ceará 

CPF N° 026.208.04353 

PROPOSTA DE PREÇOS FLS 	 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Enoque (Jorna Nogueira, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 026:768.043-53,  DECLARA, sob 
as penas da lei: 

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

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

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

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

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

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

ValorValor 
Unitário  

Total R$ 

75 Locação de veículo tipo caminhão carroceria 
aberta, acompanhado de tanque pipa cçm 
capacidade 	mínima 	de 	7.000 	lifros, 	com 
condutor 	habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou 
grande avaria, manutenção, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(SECRETARIA 	DE 

Mercedes 
Benz L 1113 

MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS 1975/1975 
E AGROPECUÁRIA) Mês 12 HUL 0466 5.800,00 69.600,00 

VALOR GLOBAL: R$ 69.600,00 (sessenta e nove njil e seiscentos reais) 

Proponente: ENOQUE GAMA NOGUEIM 
CPF: 026.208.043-53 
Endereço: Rua Josias Nogueira..díÁlmeida, 2788 - Queimadas 
CidadeluF: HorizonteícE- - - 
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 Básicof1'enno de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estA. 	. •. 	as 

despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 	 4 
• Manutenção e limpeza do veículo; 



ENOQUE GAMA NOGUEIRA 
Rua Josias Nogueira de Almeida, 2788 - Queimadas - Horizonte - Ceará 

CPF N°026.208.043-53 

• 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, 02 de junho de 2017. 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

Eu Antônio Alex Alves de Oliveira Antônio Alex Alves de Oliveira, brasileiro, casado, 
cadastrado no CPF (MF) sob o N°023.425.663-01 declara, sob as penas do 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 14° 
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 os 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 • OÇ ' 
, 

/W" ' 
Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Volor 
Unitário R$ 

Valor 
Total R$ 

70 Locação de ~10 tipo utilitário com carrocedo 
aberta tipo plck up. capacidade de cargo ninlma 
de 1.500 kg. motor o diesel, cabine simples. duas
portas, 	ar 	condicionado, 	com 	grade 	101 ú 
elevado em madeiro na cor do veículo .p-dtura 
do 	teto, 	com 	motorista 	hoblitodo. 	seguro 

77 

77 

caminhonete 
Hyundoi/HR 

obrigatório, reposição automático em caso de 
defeito ou grande avaria, manutenção, impostos. 
encargos trabalhistas e previdencládos, tudo por 
conta da contratada/locadora. Combustível por 
conta da confrotante/locatia. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (SECRETARIA DE OBRAS, 
SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO) 

Mês 12 HOS 
2013/2014 
OSU 4668 

4.400.00 52.800.00 

VALOR GLOBAL- R$ 52.800,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) 

Antônio Alex Alves de Oliveira: Antônio Alex *lves  de Oliveira 
CPF: 023.425.663-01 
Endereço: Rua Luiz Porfírio de Lima. 350- Diadema - Horizonte - Ceará 
Cidode/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. 
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• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionados com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Solários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciórios 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.. 05 de junho de 2017. 

)s4., 	eJ4  
Antônio Alex Alves de Oliveira 

 

 

 

 

 



PROPOSTA PADRONIZADA 

Ã Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente MARIA LUCILA NOGUEIRA JULIÂO, cadastrada no CPF sob o n.0  
675.422.553-04, declara, sob as penas da lei: 

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

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

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

Valor 
Unitário Valor 

Total R$ 

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

Mês 12 Chevrolet 
Onix 10MT 

3.000.00 36.000,00 

HABILITADO, 	seguro 	obrigatório, 	reposição 
automática em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustivel 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(FUNDO 	MUNICIPAL 	DA 

JOYE 
2017/2017 
PME 0273 

- 

SEGURIDADE SOCIAL). 

• 
VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mi M ais). 

Proponente: MARIA LUCILA NOGUEIRA JULIÃO 
CPF: 675.422.553-04 
Endereço: Travessa Luiz Raimundo de Sousa, 59 - Centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

qualquer infrações: 
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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. 
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GERLIANE COSTA DO NASCIMENTO 
Rua Francisco Raimundo da Costa, 310 

Centro - Horizonte - Ceará 
CPF N2  897.019.253-00 

PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Gerliane Costa do Nascimento, cadastrada no CPF (MF) sob o N.° 
897.019.253-00 DECLARA,  sob as penas da lei que: 

1. Acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.11  

8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1; . 2. Até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

3. 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 
1 lorizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

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

Unitário 
R$ 

Valor Valor 
Total R$ 

7( 
 

Locação de veículo, motor 1.6, 
quatro portas, ar condic,jóiado, 
vidro 	elétrico, 	/ 	COM 
MOTORISTA 	HAÍLITADO, 
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 Mês 12 

VW Novo 
Fox CL 

MB 
2015/2016 
PMA 8571 3.600,00 43.200,00 



GERLIANE COSTA DO NASCIMENTO 
Rua Francisco Raimundo da Costa, 310 

Centro - Horizonte - Ceará 
CPF N° 897.019.253-00 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo Unitário  

ValorValor 
Total R$ 

contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, 	com 	quilometragem 
livre. 	Com 	MOTORISTA 
habilitado, 	(SECRETARIA 	DE 
PLANEJAMENTO 	 E 
ADMINISTRAÇÃO). 

VALOR GLOBAL: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) 

o Proponente: Gerliane Costa do Nacimento 
CPF: 897.019.253-00 
Endereço: Rua Francisco Raimundo da Costa, 310- centro - Horizonte/CE 
CEP: 62.880-177 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

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

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

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

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

« 
G hane osta doJ Nasc4imento+k  

Proponente 
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PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Francisco Sandro Lima, cadastrado no CPF sob o n.° 006.054.893-27, declara, sob as penas 
da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/3, 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, 

• onforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

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

Valor. 
Unitário Total 

Valor 
Itt 

2 Locação de veículo, motor 1.6, quatro portas, & 
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 Fiat Siena 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 

Essene 
2017/2018 

,V 

quilometragem livre. (Gabinete Vice Prefeita). Mês 12 PNK 2144 3.595,00 43.140,00 

VALOR GLOBAL: R$ 43.140 (quarenta e três mil cento e quarenta reais) 

•
Proponente: Francisco Sandro Lima 
CPF: 006.054.893-27 
Endereço: Rua Luiza Maria Lima da Silva, 13 - Centro 
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 gemi, 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. 
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PROPOSTA PADRONIZADA 
R"fl, 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente CARLOS FERREIRA CAVALCANTE FILHO, cadastrado(a) no CPF sob o 
270.094.698-73, 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 N12  

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 

Valor 
Unitário Valor 

Total R$ 

34 Locação de veículo, motor 1.0. quatro portas, ar 
condicionado, 	vidro elêtrico, COM 	MoToms'FA 
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. 	caiu 
Quilometragem livre. (SECRETARIA DE SAÚDE - 
IJBS MAL COZINHADO). 

Mês 

7" 
,' 

12 

Renault 
Sandero 

AUTH 1.0 
PNS 4851 
2017/2017 2.983.00 35.796,00 

VALOR GLOBAL: R$ 35.796,00 (trinta e Cinco mil setecentos e noventa e seis reais). 

Proponente: Carlos Ferreira Cavalcante Filho 
CPF: 270.094.698-73 
Endereço: Rua Elias Nicolau de Carvalho, 526 - Diadema II 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
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S 

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

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

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

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

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

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

o 	 Carlo 'i4eira Cavalcante Filho 
Gf'F NQ 270.094.698-73 

o 



 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

Eu, Wescley de Mendonça Silva, brasileiro, casado, residente à Avenida Manoel 
Ferreira de Almeida, 1036 - distrito de Dourar, município de Horizonte, inscrito no 
CPF N°011.341.143-03, DECLARO, sob as penØ 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. 
Valor 

Unitário Valor 
Total R$ 

37 Locação de moto, mínimo de 
150 	cc, 	COM 	CONDUTOR 
HABILITADO, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso 
de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo por conta 
da 	contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, 	com 	quilometragem 
livre. (SECRETARIA DE SAUDE). 

Mês 12 Honda 
CG 160 

FAN 
PMY 2661 
2015/2016 

1.800,00 21.600,00 

Valor Mensal - R$ 1.800,00 (him mil e oitocentos reais) 
Valor Total - R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) 
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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 inforfunística 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. 

Wescley de Mendonça Silvo 
CPF N°011.341.143-03 

49 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Eliomácio Damas5erí(de Almeida, cadastrado(a) no CPF sob o n.°  998.318.133-91 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada, e as condições desta 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 atenda 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/teimo de referência. 

Item Especificação Item  
Unid. Quant. Anol

%fjÇPff 
Valor 

Unitário Valor 

32 LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MOTOR MÊS 12 FIAT UNO 2.985,00 35.820,00 
1.0, 	QUATRO 	PORTAS, 	AR ATRATIVE 
CONDICIONADO, 	VIDRO 1.0 
ELÉTRICO, 	COM 	MOTORISTA 7 2015/2016 
HABILITADO, 	/SEGURO PWO 0423 
OBRIGATÓRIO, 	,REPOSIÇÃO / 
AUTOMÁTICA 	EM 	CASO 	DE 
DEFEITO OU GRANDE AVARIA, 
MANUTENÇÃO, 	IMPOSTOS, 
ENCARGOS 	TRABALHISTAS 	E 
PREVIDENCL&RIOS, 	TUDO 	POR 
CONTA 	 DA 
CONTRATADA/LOCADORA. 
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA 
CONTRATANTE/LOCATÁRIA. 
ALUGUEL 	MENSAL, 	COM 
QUILOMETRAGEM 	LIVRE. 
(SECRETARIA DE SAÚDE). 

VALOR GLOBAL: Ri 35.820,00 (tzin,a-'cinco mil oitocentos e vinte reais) 

Proponente: Eliomácio Damasceno de Almeida 
CPF: 998.318.133-91 
Endereço: Rua José Lins, 176- centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-273 
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. 	 - 

o 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

ÇJcuíja £) 
Eliomácio Damasceno de Almeida 

    

o 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente MACIO GRYCK DA SILVA, cadastrado no CPF sob o n.°  686.283.233-68, declara, 
sob as penas da lei: 

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

28 Lcaçâo de veículo, motor 1.0, 
quatro portas, ar condicionado, 
vidro 	elétrico, 	com 	motorista 
habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, impostos, encargos 
trabalhistas 	e 	previdenciários, 
tudo 	por 	conta 	da 
contatada/locadora. 

Mês 12 Fiat Uno 
Attractive 

1.0 
2016/2016 
PXN 6691 

« 

2.900,00 34.800,00 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, 	com 	quilometragem 
livre. (Secretaria de Saúde - UBS 
Cajueiro da Malhada). 

VALOR GLOBAL: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mii oitocentos reais). 

Proponente: Macio Gryck da Silva 
CPF: 686.283.233-68 
Endereço: Rua Francisco Carlos,40C  Coqueiros - Horizonte - Ceará 
CEP:62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

s 
Macio ryck da Silva 

CPF 14° 686.283.233-68 
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RECEBI O CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENÇA 
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