
e 

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

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 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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Proposta Padronizada 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FRANCISCO EDNARDO GENTIL DE QUE$ØZ cadastrado no CPF sob o 
062.712.913-76, 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 
licitatôrio; 

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

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

• OBJETO: 

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

fi em Especificação / Unid. Quant. 
Marca/Tipo  
Ano/Placa 

Valor 
Unitário  

Valor 
Total R.$ 

16 Locação 	de 	veículo, 	motor 	1.0, 	quatro 	portas, 	ar Mãs 12 FIYUNDAI/H920 3.000,00 36.000,00 
condicionado, 	vidro 	elétrico, 	COM-" MOTORISTA I.OM COMPOR - 
HABILITADO, seguro obrigatório, rçpÕçao automática em 2015/2016 
caso de defeito ou grand 	avaris(manutençao, impostos, P734 
encargos uabalhistas e p4vjdeiciários, tudo por conta da 
contratada/tocadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
conuatantc/locatria. Aluguel Mensal, com quilomeuagcm 
livre. (SECRETARIA DE SAÚDE 'ATENÇÃO BÁSICA 
E REGULAGEM DE AUDITORIA). 

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

Proponente: FRANCISCO EDNARDO GENTIL DE QUEIROZ 
CPF: 062.712.913-76 
Endereço: Rua Corrego das Quintas, 08— Diadema II 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-384 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

despesas necessárias 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; 



1. 

• 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 jpj'to de 2017. 
,cZorg.naó án' c'4 %w-"- 

FRANCISCO EDNARDO GENTIL DE QUEIROZ - 
Proponente 

o 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Hori 

O proponente INÊS HELENA CECIANO SOARES, casti dano CPF sob o n.° 832228.823-00 
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 às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, 
conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item 
- Especificação . 

Umd. Quant. Marca/Tipo 
Ano/Placa 

.. 
Valor . Unitano Valor 

Total 1(5 
63 Locação de veiculo tipo utilitário com carroceria abata tipo 

pick up, cabine dupla, duas postas, ar condicionado, vidros 
elétricos, 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 
EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA). 

Mes 12 
1/TOYOTA 

EILUX CD 42(4 
2008/2008 
HX5 9536!,,----- 53e 

t200,00 
y' 

7 

50A00.00 

VALOR GLOBAL: R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) 

Proponente: INÊS HELENA CECIANO SOARES 
• CPF: 832.828.823-00 

Endereço: Rua Manoel Feliciano de Sousa, 117, zumbi 
Cidade/IJF: Horizonte/CE 
CEP: 62.882-090 
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. 

J
Horizont ., 2dejunhode2Ol7. 

A AiA  )&LULR  &eWCo  ctC2A1 
iNÊs 1-IELENA CECIANO SOARES 

Assinatura Proponente 

( 



Valor 
Unitário Valor 

Total R$ 

4.000,00 48.000,00 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Antônio Marcelo Silva Assunção, cadastrado no CPFgb....o—n?ií.138.383-87 
declara, sob as penas da lei: 

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

27 

Especificação 

Locaçào de veículo tipo utilitário, com 03 portas, capa 	de 
minima de 09 lugares, COM MOTORISTA HÁBIL 
seguro obrigatório. çeposiçâoattomática em caso de defeito 
ou grande avar6.4y%wcençao, 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 Uns BUENOS 
ALRESI 

Unid. 

M& 

Quant. 

12 

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

VW/KOMBI 
2012/ 2012 
OIP 1108 

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

Proponente: Antônio Marcelo Silva Assunção 
CPF: 392.138.383-87 
Endereço: Celso Assunção ,sn , Coluna 	- 
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 110 

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. 

VU» Jv'saL 9C& 
Antônio Marcelo Silva Assunção 

Proponente 



Item 

61 

1 

te  

PROPOSTA PADRONIZADA 

   

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 0-146ízonte. 

O proponente ANTONIO EDNARDO GALVAO DO NASCIMENTO, cadastrado no CPF 
sob o n.° 023.872.953-23, 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, 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. 

4.000,00 

Valor 
Unitário Especificação 

	
U n id. Quant. 

locação de veiculo tipo utilitário, com 03 	Mês 
	

12 
portas, capacidade mínima de 09 lugar: 
COM MOTORISTA HABILITADO, sguro 
obrigatório, reposição automática enrtso de 
defeito ou grande avaria, manutenção, 
Impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta 
da contratante/locatária. Aluguel Mensal, com 
quilometragem livre. - (SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO).  

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

VW/KOMBI 
201212012 
NOS 3234 

Valor 
Total 

R$ 
48.000,00 

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

Proponente: ANTONIO EDNIARDO GALVÃO DO NASCIMENTO 
CPF: 023.872.953-23 
Endereço: Alexandre Joca, 646, Centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880.490 
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 coma 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. 

tAntonio Ednardo Galvão do Nascimento 
Assinatura Proponente 
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Valor 
Unitário 

R$ 
3.600,00 

Valor 
Total R$ 

43.200,00 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Islene Maria Alves Lima, cadastrado(a) no CPF sob o n.°3S51.823-O4, 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 
Iícitatório; 

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. 

Quant. Marca/Tipo 
Ano/Placa fiem 	 Especificação 

	 Unid. 

15 Locação de veículo, motor 1.6, quatro 'nas, ar r condicionado, vidro elétrico, COM CORISTA 

caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, 
HABILITADO, seguro obrigatório, •. '. o automática au 

trgos trabalhistas e previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. (SECRETARIA DE SAÚDE)  

Mb 12 VW VoyageTL 
MB 

2015/2016 
PWS 8523 

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

Proponente: Islene Maria Alves Lima 
CPF: 385.154.823-04 
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 5264 — centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

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

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

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



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

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

Horizonte, 12 de junho de 2017. 

Át-nQ, 'WQcvucc 41zJ2A )...o •i!'c'n CC. 

Assinatura Proponente 
Islene Maria Alves Lima 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente ANA VITÓRIA TAMIARANA DE OLIVJRA, cadastrado(a) no CPF sob o 
063.936.953-74. 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  
ValorValor 

Total i.s 
40 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. Combustível 
por conta da contratante/locatária. Aluguel 

Mês 12 Fiat Mobi 
Like 

2017/2018 
PNI 3134 

2.990,00 35.880,00. 

Mensal, 	com 	quilometragem 	livre. 
(SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO 
BÁSICA). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) 

Proponente: ANA VITÓRIA TAMIARANA DE OLIVEIRA 
CPF: 063.936.953-74 
Endereço: Rua Camilo Ferreira, 816— Coqueiros - 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: 



FLS  YSO  

• 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; 
• 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. 

Ana Vitória Tamiarana de Oliveira 
Assinatura 



e 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente MANUEL SERGIO FERNANDES PEREIRA, cadastrado no CPF sob o n.° 
845.864.003-15 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/Ct, 
conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Ti

poUi.kário  Ano/Placa 

Valor Valor 
Total R$ 

26 Locação de veiculo tipo utilitário, com 03 portas, capacidade 
mlnima de 09 lugares, COM MOTORISTA HABILITADO, 
seguro obrigatório, reposição automática em caso de defeito 
ou 	grande 	avaria, 	manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas 	e 	previdenciários. 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. - (SECRETARIA DE SAÚDE- UliS QUEIMADAS). 

Més 12 VW/KOMBI 
2012/2012 
OHX-7244 

4.000,00 45.000,00 

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

Proponente: MANUEL SERGIO FERNANDES PEREIRA 
CPF: 845.864.003-15 
Endereço: Avxi Zé Janjão, 275, zumbi 
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; 

o 



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

Jf4:)Vcon  4, 
MANUE SERGIO FERNANDES PEREIRA 

Assinatura Proponente 
Assinatura do Responsável Legal 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente DIMAS NOGUEIRA LOPES, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 043.160.453-34 
declara, sob as penas da lei: 

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

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

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

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

OBJETO: 

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

Item Esicação unia. o,. Marca/Tipo  
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

R$ Total R$ Total 
35 Locaço 	de 	veiculo, 	mmor 	1.0, 	quatro 	portas, 	ar 

condicionado, 	vidro 	elétrico, 	COM 	MOTORISTA 
MEs 12 PIAT/PALIO 

FIRE 
2995.00 35.940.00 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposiçao automática em 
caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impoflos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, tudo39J-eøíta da 
contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. 	(SECRETARIA 	DE 	SAÚDE 	- 	VISITAS 

ECONOM? 
2015/2016 
OSQ 4229 

DO?.flCILL4RES EMAD). 

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

. Proponente: DIIMAS NOGUEIRA LOPE&. 
CPF: 043.160.453-34 
Endereço: Rua Terruliano Nogucuar 	Queimadas 
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 tnctãç 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 tndas 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. 

1 tNO GUE LOPES 
Assinatura Proponente 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente RAFAEL FREITAS DA SILVA, cadastrado no CPF sob o n.° 604.152.613-41 
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/Ti  
Valor 

Unitário 
Valor 

Total R$ 
SI Locaçao de moto. mínimo de 150 CC, sem condutor, seguro 

obngatõrio. reposição automática em caso de deleito ou 
grande avaria, manucençáo, 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. ENDEMIAS) 

mês li HONDA/CO 
150 START 
2015/2016 
PMY/2671 

800.00 9.600,00 

VALOR GLOBAL: R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REA 

$ Proponente: RAFAEL FREITAS DA SILVA 
CPF: 604.152.613-41 
Endereço: Rua Jose Eduardo, 53, Zumbi 
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., 22 de junho de 2017. 

900u4 ir r,*; àr" 
RAFAEL FREITAS DA SILVA 

Assinatura Proponente 

o 

o 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Nildemar Nobre Lopes, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 791.43$4-72, 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 licitatótio; 
(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 básicoftermo de referência. 

Item Especi9Q4 	- Unid. Quant. 
Marca/Tipo  
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total RS 

12 Loca cão dt4Çnúninio de 150 	, 

Mês 12 

Hnda CO 

160 Start 
2017/2017 
PNG 2144 1.800,00 21.600,00 

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. (POSTO DOS CORREIOS DE 
CATOLÉ) - (SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 	 E 
ADMINISTRAÇÃO) 

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

Proponente: N i Idemar Nobre Lopes 
CPF: 791.445.943-72 
Endereço: Rua José Alei Pinheiro Mendes, 250 - Parque Diadema 
Cidade/UF: I-IorizontelCE 
CEP: 62.880-00 
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. 



ERJ 

as5 
r) 

• 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. 

Nildemar Nobre Lopes 
CPF N°,791 .445.943-7 - 

4'- 



2Specificação 

• -o de veiculo, motor 1.6, quatro penas, ar 
•ndicionado, vidro elétrico. COM  MOTORISTA 

HABILITADO, seguro obrigatório, rcposiçâo 
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. 
(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E EMPREENDEDORJSMO. 

Valor 
Unitário 

ES 

Valor 
Total ES 

R$ 3.590,00 R$ 43.080,00 

PROPOSTA PADRONIZADA 

c 
FLS 1151  

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente José Bruno de Sousa Pires, cadastrado no CPF sob o n.° 072.438.593-21 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. 

Unid. 

Mes 

Quant- 

12 

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

RENALJLT/SANDERO 
EXPR 1.6 
201512016 
PXE 5191 

VALOR GLOBAL: R$ 43.080, (quarenta e três mil e oitenta reais) 

•
Proponente: José Bruno de Sousa Pires 
CPF: 072.438.593-21 
Endereço:Rua João Domingos de Sousa, 643, Mal Cozinhado. 
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 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 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 e/ou a terceiros, gerados 
direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

cctG_ ÇÇvr 
José Bruno de Sousa Pires 

Assinatura Proponente 



VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

2.99000 

MARCA/TIPO 
ANO/PLACA 

~NOVO 
GOILI1MC 

2017/2017 
PNW 7241 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente MARIA SOUSA LIMA, cadastrq4oaíio CPF sob o n.° 808.344.183-04 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 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. 

10  
OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

3 	LOCAÇÃQ-tE VEICULO, MOTOR 1.0, 
/ QUATRO PORTAS, AR CONDICIONADO, 

/VIDRO ELÉTRICO, COM MOTORISTA 
.-iABILITADO, 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 

UNID. 

Mês  

QUANT. 

12 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

  

VALOR GLOBAL: R$ 35.880,00 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) 

Proponente: MARIA SOUSA UMA 
CPF: 808.344.183-04 
Endereço: RUA FRANCISCO NOBERTO, 126, DIADEMA 1— HORIZONTE - CEARÁ 
CEP: 62.880-000 Ç 
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 á Contratante e/ou a 
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho & 2017. 

wlwzLa soj&ça 16&rnd. 
Assinatura Proponente 

Assinatura do Responsável Legal 
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1. 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente ROBERTA KELY DE SOUSA BARROSO, cadastrada no CPF sob o 
n.°035.079.663-79, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que 4catá inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada.,-eis 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 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 Total  
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 

ES 
8$ 

. 

Locaçao de veículo, motor 1.6, quatro portas, ar 
condicionado, vidro elétrico, COM MOTORISTA 
HABILITADO, 	seguro 	obrigatório, 	reposiçao 

'automática em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos. 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciáxios, tudo por conta da contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 	contratante/locatária. 
Aluguel 	Mensal, 	com 	quilometragem 	livre. 
(SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER). 

Mes 

.-- 	- 

12 RENAULT/SANDERO 
EXPr  
2015 	016  

3.595,00 43.140,00 

VALOR GLOBAL: R$ 43. 140,00 (QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E QUARENTA REAIS) 

Proponente: ROBERTA KELY DE SOUSA BARROSO 
CPF: 035.079.663-79 
Endereço: Rua Cícero BrindeS, 14 a - Dourado 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.800.000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 	 11 

• 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 rMas 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; 

ti 



• 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. 

ROJ3ERTA KELY DE SOUSA BARROSO 
Assinatura Proponente 

1 



Unid. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa 

HONDA/CO 
160 PAN ESDI 	• 800,00 

ROL . 5690 

Valor 
Total R$ 

RS. 600 

Valor 
Unitário 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Jose Marcelo de Lima, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 965.979.173-91, 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 PÚBLICA N°2017.05.19.1; 7 

(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 

73 

Especificação 

Locação de moto, mínimo de 150 cc, sem condutor, seguro 
obrigatório, rcposiçAo 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 
MEIO AMBIENTE, RECURSOS IIIDRICOS E 
AGROPECUÁRIA 

Quant. 

12 

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

Proponente: Jose Marcelo de Lima / 

CPF: 965.979.173-91 	 41 

Endereço: Rua Ana Kacia Queiroz, 194, Centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-216 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 4~ / 
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; 	
7 



• 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. 	
ii 

Joet4ttCt»0 
	 !FLS 	 

Jose Marcelo de Lima 
Cpf: 965.979.173-91 



Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total ES 

1.800,00 21.600,00 

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

YAMAHA/YBR 
150 CC 

FACTOR 
2015/2016 

PROPOSTA PADRONIZADA 

   

   

    

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FRANCISCO RONJEUS MATIAS DA SILVA, cadastrado no CPF sob o n.° 
869.866.603-59 declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especiaim t 	. 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. 

o 

Item 
	

Especificação 

$ 	Locação de moto, ndnlmo de 150 cc, COM CONDUTOR 
HABILITADO, seguro obrigatório, reposiçao automática em 
caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, 
encargos trabalhistas e prev4enciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. GABINETE DO PREFEITO. 

Unid. Quant. 

Mês 
	

12 

VALOR GLOBAL: ES 21.600 (vinte e um mil e seiscentos reais) 

Proponente: FRANCISCO RON IS . 'IAS DA SILVA 
CPF: 869.866.603-59 
Endereço: Rua Joaquim Domingos Neto, 586, Centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-00 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Ck 
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  th  

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. 

eQf-'CcIr /.AA7/4  f &A 	tJA 

FRANCISCO RONIELIS MATIAS DA SILVA 
Assinatura Proponente 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente SULAMITA NUNES SARAJ)., cadátrado no CPF sob o n.°832.769.203-
87declara, 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: 

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

Item Especificação Unid. Quant. Ano /Placa t7%rca ° 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

31 Locação de veículo, motor 1.0, quatro portas. ar  Mb 12 
condicionado, yj&o ciática, COM MOTORISTA RENAULT/SANDERO 2.995,25 35.943.00 
HABILIT5DÕ. 	seguro 	obrigatório, 	reposiçao 
auto 	ta cm caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 

EXP 1.0 16v 
2015/2016 
05V 1811 

previdenciâri os, tudo por conta da contratada/locadora. - 	- 
Combustível 	por 	conta 	da 	contratante/locatária. 
Aluguel 	Mensal, 	com 	quilometragem 	livre. 
(SECRETARIA DE SAÚDE -1185 MANGUEIRAL). 

VALOR GLOBAL: R$35.943,00 (trinta e cincá mil novecentos e quarenta e três reais) 

Proponente: SULAMITA NUNES SARAIVA 
CPF: 832.769.203-87 
Endereço:Rua s.o.d 01, 161, casa ,A, VERTENTE 
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; 	 / 

o 



• 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 inforwnistica 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. 

Sularnita Nunes Saraiva 
Assinatura Proponente 

1 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Railton Oliveira da Silva, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 245.680.153-91, declara, sob as 
penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos egais 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 

1 

Especificação 

1 aração de veículo, motor 1.6, quatro 
jàrtas. & condicionado, vidro elétrico, 
COM MOTORISTA HABILITADO, 
seguro obrigatório, reposição automática 
em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo por 
conta da contratada/locadora. Combustível 
por conta da contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. 
GABINETE DO PREFEITO. 

Unid. 

Mês  

Quant. 

12 

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total R$ 

   

Reanult 
Sandero 

xpr 1.6 
2016/2017 
PNF 6434 

 

3.600,00 43.200,00 

    

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

Proponente: Railton Oliveira da Silva 
CPF: 245.680.153-91 
Endereço: Avn Antonio Sales, 256, Joaquim távora 
Cidade/t.JF: Fortaleza/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; 



ELS 	 2'fl3Ç 

• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciános e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou qualquer 

infrações; 
• Seguros em gemi, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de 

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

Horizonte-CE., 15 de junho de 2017. 

Railton Oliveira da Silva 
CPF N°245.680.153-91 

Assinatura 

r 
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