
Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

• alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 01: RAILTON OLIVEIRA DA SILVA com o valor total de R$ 43.200,00 
(quarenta e três mil e duzentos reais); Item 02: FRANCISCO SANDRO LIMA, com o valor total 
de R$ 43.140,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta reais); Item 03: VERÔNICA FALCÃO DE 
LIMA, com o valor total de R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais); Item 04: 
NAÉLIO JOSÉ PEREIRA DE LIMA, com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais); Item 05: FRANCISCO RONIELIS MATIAS DA SILVA, com o valor total de 
R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

o 
	

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

JOÃO 	C(~ ÉC'L IMÃ 
CHEFE DE GABINETE 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados ás unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 06: FRANCISCO CLEBERMELTON DA SILVA, com o valor total de ES 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais); fiem 07: GERLIANE COSTA DO NASCIMENTO, com o 
valor total de 1(5 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais); Item 08: MONALISA LIMA 
DE SOUSA, com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); fiem 09: 
JOAQUIM COUTINHO ALVES NETO, com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais); Item 10: NADSON ROBERTO DE LIMA, com o valor total de R$ 21.600,00 
(vinte e um mil e seiscentos reais); Item 11: GILBERTO DE LIMA MATIAS, com o valor total de 
R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Item 12: NILDEMAR NOBRE LOPES, com o 
valor total de 1(5 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), tendo sido atendida todas as 
exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

MARIA 2à NOGUEIRA LOPES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

• 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 13: FRANCISCO CLEMILTON DA SILVA, com o valor total de 1(5 
43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais); Item 14: GLEYLSON DA SILVA RAMOS, com 
o valor total de 1(5 36.000,00 (trinta e seis mil reais), tendo sido atendida todas as exigências 
editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 
Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 

Instrumento Convocatório. 
Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 

• CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

J= & t*tV\% tC\  *Ø\b 
ADE FÁTIMA MESQUITA BARROSO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 15: ISLENE MARIA ALVES LLfvL&, com o valor total de R$ 43.200,00 
(quarenta e três mil e duzentos reais); Item 16: FABRICIO DA SILVA MORAIS INÁCIO, com o 
valor total de RI 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais); Item 17: FRANCISCA 
PEREIRA LIMA, com o valor total de RI 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Item 18: ALDISIO 
LOPES DE SOUSA, com o valor total de RI 47.880,00 (quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta 
reais); Item 19: MISAEL ROSENDO DA COSTA, com o valor total de RI 48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais); Item 20: EDUARDO ALVES DA SILVA, com o valor total de RI 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais); Item 21: MARIA SONIEUZA PEREIRA DE ASSUNÇÃO, com o valor 
total de RI 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 22: VIRGÍNIA. BEZERRA MARREIRO, 
com o valor total de RI 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 23: MARIA ROSIMELRE 
NOGUEIRA MADEIRO, com o valor total de RI 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 24: 
ANDRELINO ALVES FEITOSA FILHO, com o valor total de RI 48.000,00 (quarenta e oito mil 

• reais); Item 25: EDNALDO DOS SANTOS LINS, com o valor total de RI 48.000,00 (quarenta e 
oito mil reais); Item 26: MANUEL SERGIO FERNANDES PEREIRA, com o valor total de RI 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 27: ANTONIO MARCELO SILVA ASSUNÇÃO, com 
o valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 28: MACIO GREICK DA SILVA, 
com o valor total de RI 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais); Item 29: TAMILOS 
ALMEIDA DOS SANTOS, com o valor total de RI 35.976,00 (trinta e cinco mil, novecentos e 
setenta e seis reais); fiem 30: JOSÉ MICHEL ALMEIDA DA COSTA, com o valor total de RI 
35.910,00 (trinta e cinco mil, novecentos e dez reais); Item 31: SULAM1TA NUNES SARAIVA, 
com o valor total de RI 35.943,00 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais); item 32: 
ELIOMARCIO DAMASCENO DE ALMEIDA, com o valor total de RI 35.820,00 (trinta e cinco 
mil, oitocentos e vinte reais); Item 33: MARIA SOUSA LIMA, com o valor total de RI 35.880,00 
(trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais); Item 34: CARLOS FERREIRA CAVALCANTE 
FILHO, com o valor total de RI 35.796,00 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais); 
Item 35: DUMAS NOGUEIRA LOPES, com o valor total de RI 35.940,00 (trinta e cinco mil, 
novecentos e quarenta reais); Item 36: ANA GLÉBIA CRUZ DE OLIVEIRA, com o valor total de 
RI 35.931,00 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais): Item 37: WESCLEY DE 
MENDONÇA SILVA, com o valor total de RI 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Item 



Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

38: MICEEL DE OLIVEIRA SILVA, com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e 
seiscentos reais); Item 40: ANA VITÓRIA TAMIARANA DE OLIVEIRA, com o valor total de 
ES 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais); Item 42: MARIA VALDEIA 
ALMEIDA DA SILVA, com o valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 43: 
sosÉ VANDIR VICENTE, com o valor total de ES 35.880,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e 
oitenta reais); Item 44: MARIA GEANE DA SILVA, com o valor total de ES 35.913,60 (trinta e 
cinco mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos); Item 45: LUCIANO FREITAS 
RODRIGUES, com o valor total de ES 35.985,60 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta centavos); Item 46: iosÉ MARIO DE SOUSA OLIVEIRA, com o valor total de 
Ri 35.976,00 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais); Item 47: ARTIMICLEITON 
LACERDA LIMA. com  o valor total de ES 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); Item 51: 
RAFAEL FREITAS DA SILVA, com o valor total de ES 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), e 
Itens: 39, 41, 48, 49 e 50: 03 NETO SERVIÇOS ETRELI - MI, com o valor global de ES 
206.193,24 (duzentos e seis mil, cento e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), tendo sido 
atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 
Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 

Instrumento Convocatório. 
Ciência aos interessados. 
Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

tverarao Cavalcante tomingos 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com motorista, 
destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto básico/termo de 
referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e alterações, HOMOLOGO a 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e 
ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos vencedores a saber: Item 53: JOSÉ EDSON DE 
LIMA NETO, com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Item 54: 
WANDERKLEY LEITE DE SOUSA, com o valor total de R$ 43.080,00 (quarenta e três mil e oitenta 
reais); Item 55: FRANCISCO EDVARDO MESQUITA DE CASTRO, com o valor total de 1(5 
70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais); Item 56: RHAMON DE SOUSA FERREIRA, com o valor 
total de R$ 35.976,00 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais); Item 57: CELINEIDE 
JOAQUIM DE SOUSA, com o valor total de R$ 35.955,36 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta 
e cinco reais e trinta e seis centavos); Item 58: LEIDIANE DE ARAÚJO VIEIRA, com o valor total 
de 1(5 35.940,00 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta reais); Item 59: FRANCISCO WAGNER 
DE OLIVEIRA, com o valor total de R$ 35.955,60 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco 
reais e sessenta centavos); Item 60: PAULO HENRIQUE ALVES, com o valor total de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais); Item 61: ANTONIO EDNARDO GALVÃO DO NASCIMENTO, com o 
valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 62: LUIZ GOMES DOS SANTOS, com o 
valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); Item 64: ANTONIO FERNANDO MATOS DE 
ARAÚJO FILHO, com o valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 65: JOSÉ 

LAUDIO DA SILVEIRA, com o valor total de 1(5 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), e 
Itens: 52 e 63: G3 NETO SERVIÇOS EIItELI - ME, com o valor global de R$ 96.103,80 (noventa e seis 
mil, cento e três reais e oitenta centavos), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

Ø 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 66: JOSÉ JOADI RABELO, , com o valor total de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais); Item 67: THALYTA MARTINS PEROBA, com o valor total de 1(5 
72.000,00 (setenta e dois mil reais); Item 68: WERISSON BARROSA DE ALMEIDA, com o 
valor total de 11.5 35.964,00 (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais); Item 69: 
RANNIELLY RANGEL DE SOUSA, com o valor total de 1(5 35.976,00 (trinta e cinco mil, 
novecentos e setenta e seis reais); Item 70: ANTONIO ALEX ALVES DE OLIVEIRA, com o 
valor total de 1(5 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais); Item 71: G3 NETO 
SERVIÇOS EUtELI - 1WE, com o valor total de 11$ 67.132,80 (sessenta e sete mil, cento e trinta e 
dois reais e oitenta centavos); Item 72: KAIQUI DE SOUSA SILVA, com o valor total de 1(5 
69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), tendo sido atendida todas as exigências 
editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

GOES 
SECRETÁRIO MUNICIPAl/DE OBRAS S4RVIÇØS PÚBLICOS E URBANISMO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 73: JOSÉ MARCELO DE LIMA, com o valor total de R$ 9.600,00 (nove 
mil e seiscentos reais); Item 74: G3 NETO SERVIÇOS EIRELI - MIE, com o valor total de R$: 
14.185,68 (qualroze mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Item 75: ENOQUE 
GAMA NOGUEIRA, com o valor total de liS 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais); 
Item 76: GENÁRIO GADELHA PIRES, com o valor total de 11$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil 
reais); Item 77: FABRICIO PEREIRA FERREIRA, com o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais); Item 78: EDILVANIA NOGUEIRA NERY, com o valor total de ES 77.400,00 
(setenta e sete mil e quatrocentos reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

• Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

SYLVANA DE ALBUQUERQUE SANTANA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E 

AGROPECUÁRIA 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado ao seu respectivo 
vencedor a saber: Item 79: JOSÉ BRUNO DE SOUSA PIRES, com o valor total de R$ 43.080,00 
(quarenta e três mil e oitenta reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

VERA LUCIA NOGUE  a.  'E ASSIS BEZERRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÕrvIICO E 

EMPREENDEDORISMO 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 

Ia 
 

2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado a sua respectiva 
vencedora a saber: Item 80: MARIA LUCILA NOGUEIRA J'ULIÃO, com o valor total de RI 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se a licitante vencedora para assinatura do contrato no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

BELIZÁIU '4WflIeCARLOS 
GESTOR DO FUNDO  1gJF  I'-  *E SEGURJDADE SOCIAL 



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 
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Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com ftxndamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 81: JOSÉ ABREU MOREIRA LIMA, com o valor total de R$ 35.878,80 
(trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos); Item 82: EDILSON 
VIANA DE BRITO, com o valor total de R$ 65.976,00 (sessenta e cinco nu, novecentos e setenta 
e seis reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura do contrato no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 

• CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

VANL& MARIA DUTRA DE MELO SOUSA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 

40 
 

2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 83: RONDINEY DE SOUSA DA SILVA, com o valor total de R$ 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Item 85: ROBERTA KELY DE SOUSA BARROSO, 
com o valor total de R$ 43.140,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta reais) e Itens 84 e 86: G3 
NETO SERVIÇOS EIRELI - ME, com o valor global de R$ 132.067,56 (cento e trinta e dois mil, 
sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), tendo sido atendida todas as exigências 
editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

EDUo• 	±' :EZERRADIÓGENES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
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Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

   

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 87: ALISON BATISTA DE AQUINO, com o valor total de ES 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais); Item 88: HJS CONSTRUÇÕES ETRELI, com o 
valor total de ES 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); Item 89: NATÁLIA MATOS FERREIRA 
RODRIGUES, com o valor total de ES 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais); Item 95: 
MARIA EDNACY DO NASCIMENTO, com o valor total de fl 35.880,00 (trinta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta reais); Item 96: FRANCISCO MAURO DE LIMA, com o valor total de R$ 
74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), tendo sido atendida todas as exigências 
editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

SHIRLEY CHAVES BRAGA BEZERRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 90: JOÃO BATISTA DE CARVALHO, com o valor total de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 91: FRANCISCO FELICIANO DE SOUSA, com o 
valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 92: ADRIANA PEREIRA LIMA 
NASCIMENTO, com o valor total de ES 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 93: josÉ 
VALMIR VICENTE, com o valor total de ES 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); Item 94: 
ROSINEUDA DIOGENES DE SOUSA, com o valor total de 11$ 35.880,00 (trinta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta reais), tendo sido atendida todas as exigências editalicias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 

SHIRLEY 	5 BRAGA BEZERRA 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 



• PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO 
CEARÁ, 02 DE AGOSTO DE 2017. 
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MUNICIPAL 

Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1 

Tendo presente o Edital de Julgamento e resultado da licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1, cujo objeto é a locação de veículos com 
motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme projeto 
básico/termo de referência, bem como parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a 
regularidade do certame em tela, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei n° 8.666/93 e 

. alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
20 17.05.19.1, tipo menor preço por item, e ADJUDICO o objeto licitado aos seus respectivos 
vencedores a saber: Item 97: G3 NETO SERVIÇOS EIRELI - ME, com o valor total de ES 
14.185,68 (quatorze mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos); Item 98: 
ALAECIO GOMES AGOSTINHO, com o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); Item 
99: JOSÉ FERNANDES LUCAS, com o valor total de ES 38.400,00 (trinta e oito mil e 
quatrocentos reais), tendo sido atendida todas as exigências editalícias. 

Ao Setor Contábil financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura dos contratos no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 


