
À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
LTDA - EPP cadastrada no CNPJ sob o n. °08.864.791/000l-00, por seu representante 
legal abaixo assinado, 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 TOMADA DE PREÇOS N. 
2017.07.28.1; 

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

(3) Que nos valores apresentados abaixo estio 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 
a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza e manutenção de poços tubulares, perfurados em rocha sedimentar, com 
renovações e / ou regularizações junto a COGERH referente a licença de 
operação(lo), de interesse de diversas secretarias. 

TEM ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 
01 liMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS TUBULARES SERV. 100 R$ 1.347,50 R$ 134.749,73 

P 
02 TESTE DE VAZÃO, DE POÇOS TUBULARES SERV. 100 11$1.182,50 R$ 118.249,73 

03 
EXAMES DA ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES 

FISICO/QtJIMICO E BACTERIOLÓGICO 
SERV. 100 R$ 	357,50 R$ 35.749,73 

04 

ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO DE OUTORGA E 

DIREITO DE USO DA AGUA SUBTERRÂNEA PARA FINS 

DE OUTORGA JUNTO A COGERH. (MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, TAXA DE 

OUTORGA E ART) 

SERV. 100 R$ 	632,50 R$ 63.250,28 

VALOR GLOBAL: R$ 351.999,45 (trezentos e cinquenta e um mil novecentos e 
noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). 
Proponente: GEOPLAN CONSULTORIA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA- 
EPP 
CNPJ: 08.864.79110001-00 
Endereço: AV. Santos Dumont, 1343-6° andar— sala 602— ALDEOTA 
Cidade/LJF: FORTALEZA/CE 
CEP: 60.150-161 
Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
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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 subentendida que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 
'Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
'Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, 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 agosto de 2017 

o 
Antônio Clod dr'Andrade Filho 
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À  Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa GEOSCAN GEOLOGIA £ GEOFÍSICA, cadastrada no CNPJ sob o 
n.  °  23.731.971/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, 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 TOMADA DE PREÇOS N.° 
2017.07.28.1; 

(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 
a execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza e manutenção de poços tubulares, perfurados em rocha sedimentar, com 
renovações e / ou regularizações junto a COGERH referente a licença de 
operação(lo), de interesse de diversas secretarias. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES LJNID. QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 
r 

01 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DEPOÇOSTUBULARES SERV. 100 R$ 1.339,33 R$133.933,06 
02 TESTE DE VAZÃO, DE POÇOS TUBULARES SERV. 100 R$ 1.175,33 R$ 117.533,06 

r 
03 

EXAMES DA ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES 
FISICO/QUIMICO E BACTERIOLÓGICO 

SERV. 100 R$ 	355,33 R$ 35.533,06  

04 

- 

ELA8OR.AÇAO DO REQUERIMENTO DE OUTORGA E 
DIREITO DE USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA FINS 
DE OUTORGA JUNTO A COGERH. (MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, TAXA DE 
OUTORGA EART) 

SERV. 100 R$ 	628,67 R$ 62.866,94 

VALOR GLOBAL: R$ 349.866,12 (trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e 
sessenta e seis reais e doze centavos). 
Proponente: GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFISICA LTDA 
CNPJ: 23.731.971/0001-07 
Endereço: RUA JOÃO BRÍGIDO, 1104— JOAQUIM TÁVORA 
Cidade/UR FORTALEZA/CE 
CEP: 60.135-080 
Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
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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 subentendida que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
'Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, 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 agosto de 2017 
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Eduardo Nunes Capelo Alvite 

EDUARDO N1 CAPELO AIVtTE 
GEÓLOGO CREAIQE 55632 



PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 20 17.07.28.1 

ORIGINAL 



PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A empresa Terra Perflirações LTDA, cadastrada no CNPJ sob o n.° 00.197.503/0001-07, por seu 
representante legal abaixo assinado, 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 consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS P4.° 2017.07.28.1: 

(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, deslocamento de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de 
lucro. 
Deste maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos 
serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora- encedora 

OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e 
manutenção de poços tubulares, perfurados em rocha sedimentar, com renovações e / ou 
regularizações junto a COCERB referente a licença de operação(lo), de interesse de diversas 
secretarias. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNI!). QUANT, V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 LJMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS-SERV. 
TUBULARES. 

100,00' 1.200,00 120.000,00 

02 TESTE DE VAZÃO DE POÇOS - 
TUBULARES. 

SERV. 100,00' 1.100,00' 110.000,00 

03 EXAMES DA ÁGUA DOS POÇOS 
TUBULARES FÍSICOIQUtMICO E - 
BACTERIOLÓGICO. 

SERV. 100,00' 80,00' 8.000,00 

04 ELABORAÇÃO DO REQUERIMENTO 
DE OUTORGA E DIREITO DE USO DA 
ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA FINS 
OUTORGA JUNTO A COGERII. 
(MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA 
DE LOCALIZAÇÃO, TAXA DE 
OUTORGA E ART). 

SERV. 100,00 766,50v  76.650,00 

VALOR GLOBAL: R$ 314.650,00 (Trezentos e quatorze m 1, seiscentos e cinquenta reais). 
Proponente: Terra Perfüraçôes LTDA 
CNPJ: 00.197.503/0001-07 
Endereço: Rod. BR-1 16,9585— Km 09— Messejana. 
CidadelUF: Fortaleza/CE 
CEP: 60.842-395 
Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses. 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Rod. BR-1 16, 9585— Km 09— Messejana - CEP 60.842-395 - Fortaleza - CE - PABX: (085) 3474.0916 
CNPJ: 00.197,503/0001-07 —CGF: 06,926.251-9 - E-mail: terraperfuracoes©gmail.com  



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

comidas no anexo 1— Projeto Básico/Termo de Referência desde edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que o valor proposto estão incluídas todas 

as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Materiais, equipamentos e mão-de-obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, 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 causadas à Contratante e/ou a terceiros, 
gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços; 

Horizonte, 22 de Agosto de 2017 

Valdoir Nunes Portela 
Diretor Geral 

Terra Perfurações LTDA 
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Rod. BR-1 16, 9585— Km 09— Messejana - CEP 60.842-395 - Fortaleza - CE - PABX: (085) 3414.0916 - 
CNPJ: 00.197.503/0001-07 - CGF: 06.926.251-9 - E-mail: terraperfuracoesgmail.com  


