
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.08.31.1- PP 

OBJETO: Contratação de Serviços de Locação de Veiculo com Motorista, destinados ás Unidades 
Gestoras do Município de Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria 580/2017 de 06 de Abril 

de 2017, toma público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 8.666, de 21 de junho de 1.993, e 

suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 

2017.08.31.1 - PP, declarando vencedores do certame os proponentes: FRANCISCO CLEBERNILTON 

DA SILVA vencedor do ITEM 01 com o valor mensal de P3 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa 

cais) perfazendo o valor global de R$ 41.880,00 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta reais); S2 

SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME vencedora do ITEM 02 com o valor mensal de P3 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) perfazendo o valor global de P3 30.00,00 (trinta mil reais) e vencedora do ITEM 06 

com o valor mensal de R$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais), perfazendo o valor global de P3 

43.800,00 (quarenta e tres mil e oitocentos reais); GB LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS 

EIRELI-ME vencedora do ITEM 03 com o valor mensal de P3 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 

perfazendo o valor global de P3 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); JOÃO AVELINO FILHO 

vencedor do ITEM 04 com o valor mensal de P3 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) perfazendo o 

valor global de ES 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais); TATIANA ALEXANDRINO DA 

SILVA vencedora do ITEM 05 com o valor mensal de P3 4.090,00 (quatro mil e noventa reais) 

perfazendo o valor global de ES 49.080,00 (quarenta e nove mil e oitenta reais); ELAIDE PINHEIRO DE 

FARIAS vencedora do ITEM 07 com o valor mensal de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) 

erfa.zendo o valor global de ES 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais); JOSE LAVERDO DA 

ILVA vencedor do ITEM 08 com o valor mensal de ES 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) 

perfazendo o valor global de R$ 71.400,00 (setenta e um mil e quatrocentos reais) e MARCOS SERGIO 

DE FREITAS vencedor do ITEM 09 com o valor mensal de ES 3.390,00 (três mil trezentos e noventa 

reais) perfazendo o valor global de R$ 40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais), e tendo os 

mesmos atendido a todos os requisitos do Edital, vem ADJUDICAR nos autos do Processo Licitatório na 

Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.08.31.1 - PP, o Objeto Licitado em favor dos 

proponentes FRANCISCO CLEBERNILTON DA SILVA, S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, 

GB LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS  EIRELI-ME, JOÃO AVELINO FILHO, TATIANA 

ALEXANDRINO DA SILVA, ELAIDE PINHEIRO DE FARIAS, JOSE LAVERPO DA SILVA e 

MARCOS SERGIO DE FREITAS, por terem os mesmas apresentado as propostas mais vantajosas para 

esta Administração Municipal, para que produzam os efeitos legais e jurídicos pertinentes, conforme itens 

especificados abaixo. 
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11cm Especificação Unidade Q%Uflt' 
Valor 

Mensal RS 

Valor Global 

ti 
Venador(a) 

Locação de veículo tipo furgão, motor no minimo 1.4. duas 

punas, ar condicionado, vidro elétrico, capacidade mínima de 

carga de 650 Kg, $ marchas à frente e 1 a ré. COM  MOTORISTA 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposição automática em caso 

de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, encargos 

trabalhistas 	e 	previdenciários, 	nulo 	por 	conta 	da 

contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 

contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem livre. 

(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

COMPRAS). 

Mis 12 3.490,00 

FRANCISCO  
41.820,00 CLEBERNILTON 

DA SILVA 

1 

2.  

Locação de veiculo, motor 1.0, quatro portas, ar condicionado. 

vidro elétrico, COM MOTORISTA HABILITADO, seguiu 

obrigatório, repetição 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 

ATENÇÃO BÁSICA E REGULAGEM DE AUDITORIA). 

Mis 12 2.500,00 30.000,00 

52 SERVIÇOS E 

LOCAÇÕES 

LTDA-ME 

Locação de veículo ripa furgão, motor no mínimo 1.4, duas 

portas, ar condicionado, vidro elétrico, capacidade mínima de 

carga de 650 Kg, 5 marchas à frente e 1 a ré, COM MOTORISTA 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposição automática em caso 

de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, encargos 

trabalhistas 	e 	previdenciáiios, 	tudo 	por 	conta 	da 

contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 

contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem livre. 

(SECRETARIA DE SAÚDE). 

Mis 12 3.400,00 40.800,00 

GB LOCAÇÃO 

DE VEICULOS E 

SERVIÇOS 

EIRELI-ME 

3.  

4.  

Loração de veículo tipo utilitário, com 03 portas, capacidade 

mínima 	de 	IS 	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). 

Mis 12 4.900,00 58.800,00 
JOÃO AVELINO 

FILHO 

S. 

Locação de veiculo na versão cabine dupla, 4 (quatro) portas 

nação 4 x 4 com reduzida, com motorista, motor diesel turbinado 

no mínimo 2.5 de 16 vãlvulas, com potência mínima de 160 CV. 

ar condicionado, direção hidráulica, freios com abs na 4 rodas. air 

bag duplo frontal, coluna de direção e banco do motorista com 

regulagem de altura, vidro elétricos, travas elétrica, barra Mis 
de 

proteção nas portas, cintos de segurança de 3 pontas com 
regulagem de altura, capacidade para 5 passageiros, capacidade 

mínima do tanque de combustível de 70 litros. (SECRETARIA 

DE SAÚDE ENDEMIAS). 

12 4.090,00 49.080,00 

TATIANA 

ALEXANDRINO 

DA SILVA 
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Locação de veiculo utilitário com carroceria aberta tipo pick up, 

cabine dupla, duas panas, ar condicionado, vidros elétricos, COM 
motorista habilitado, seguro obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, encargos 

Mês 12 3.650,00 43.800,00 

52 SERVIÇOS E 

LOCAÇÕES 
LTDA-ME 

trabalhistas 	e 	previdenciários, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustivel 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem livre. 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . MANUTENÇÃO DA 

REDE FÍSICA). 

7.. 

Locação de veiculo tipo utilitário com carroceila aberta tipo pick 
up. cabine dupla, quatro portas, 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. 	Combustivel 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem livre. 
(SECRETARIA 1W OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
URBANISMO) 

Mês 12 3.400,00 40.800,00 

ELAÍDE 

PINHEIRO DE 
FARIAS 

S. 

Locação de veiculo tipo utilitário, com 03 portas, capacidade 
minima de 20 lugares, com motorista habilitado, ar condicionado. 
cinto de segurança em todas poltronas, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, impostos, encargos trabalhistas e previdend 
tudo por conta da contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem livre. 
(SECRETARIA DE ESPORTE E. LAZER). 

Mês 12 'ários. 	 ' $ 95000 li 400 00 • ' 
JOSE LAVERDO 

DA SILVA 

•
motor 

Locação de veiculo tipo minivan frchada, 3 (três) a 5 (cinco) portas 
com capacidade de 	7 (sete) passageiros. 	direção hidráulica, 
comando minimo de 6 (seis) marchas á frente e 1 (uma) à ré, 

1.8 movido à gasolina/alcool, com motorista habilitado, Ar 
Condicionado, vidros elétricos. Seguro Total, inclusive contra 
terceiros. (SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CONSELHO TUTELAR) 

Mês 12 3.390,00 40.680,00 
MARCOS 

SERGIO DE 

FREITAS 

Horizonte/CE, 29 de Setembro de 2017. 
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Pregoeira do Município 


