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À pregoeira do municipio de Horizonte - CE, Sra. Rosilane Ribeiro. 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2019.03.22.1 
Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de pessoa 
jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares de serviço especializado 
em assistência social e de serviços técnico especializado em saúde e de nível superior, no município de Horizonte. 
1 .1. Secretarias interessadas: Secretaria de Assistência Social e Trabalho - Secretaria de Saúde. 
1.2. Gerenciadora do Registro de Preços: Secretaria de Saúde 

LOTE 2- NíVEL TÉCNICO  

tem 	Cargo/Horário 	Quant./Horas/Mês 	Valor 	 Valor 	 Valor 1  01 	 Unitário/Hora 	Unitário/Mis 	Unitário/Ano 

TÉCNICOS DE RAOS X (Serviço Técnico em Saúde)  
Hora diurna 720 " 	 34,78 R$ 	25.041,60 R$ 300.499,20 

L 	
1.1 	(Segunda à sexta.feira)d 

Hora noturna 720 -' AS 	34,78 AS 	25.041,60 AS 300.499,20 
1 2 (Segunda à sexta-feira) V 

Hora diurna 288 ' R$ 	34,78 R$ 	10.016,64 R$ 120.199,68 
1.3 

(final de semana) / _ 
Hora noturna 288 " 	 34,78 R$ 	10.016,64 R$ 120.199,68 

- 1. 
(final de semana) / 1  

VALOR TOTAL DO LOTE 01: oitocentos e quarenta e um mil e trezentos e noventa j/ais e setenta e seis 
centavos 

Prazo para Execução: O prazo de início para execução dos serviços será de OS (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO, no local definido pelo órgão soiicitante. 

Prazo de Validade da Carta Proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias 
Declaramos de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços 
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 
Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital), 

08 de abril de 2019 
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ANEXO II 

À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 	Á'-JRT1 Z_-1 22 
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CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2019.03.22.1 - SRP 

Objeto:. Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares e 
serviço especializado em assistência social e de serviço técnico especializado em saúde e de nível superior, 
no município de Horizonte, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 02 . NIVEL 
TÉCNICO  

Cargo/Horário 	Quant./ 	Valor Unitário/Hora 	Valor 	f 	Valor 
Item Horas/Mês Total/Mê 	Total/Ano 

O!   S 

TtCMCO DE RAIOS X (Serviço Técnico em Saúde)  
1.1 Hora diurna 720 R$ 24,50 (vinte e quarto R$ 17.640.00 211.680,00 (duzentos 

(segunda A sexta-feira ) reais e cinquenta centavos) (dezessete mil e onze mil seiscentos e 
seiscentos e quarenta oitenta reais) 

reais)_________ 
1.2 Hora noturna 720-' R$ 26,95 (vinte e seis reais R$ 19.404,00 ERS 232.848,00 (duzentos 

(segunda à sexta-feira / e noventa e cinco (dezenove mil 1 	e trinta e dois mil 
centavos) quatrocentos e 1 oitocentos e quarenta e 

quarto reais) 1 	oito reais) 
1.3 Flora diurna 	/ 288 1  RS 24.63 (vinte e quarto R$ 7.093.44 (sete RS 85. 121,28 (oitsntae 

(final de semana) - reais e sessenta e três mil noventa e três cinco mil cento e vinte e 
centavos) reais e quarenta e um reais e vinte e oito 

________  quatro centavos) centavos) 
t4 Hora noturna 288 tS 27.10 (vinte e sete itait R$ 7.804,50 (sete RS 93,657.60 (noventa e 

(final de semana) v' e dez centavos) mi[ oitocentos e três mil seiscentos e 
Iquacro reais e oitenta cinquenta e sete reais e 

-- centavos) sessenta centavos) 
_JyALOR TOTAL LOTE 02: 623306,88 (Seiscentos e vinte e três mil trezentos e seis reais e oitenta e oito centavos)( v 

Prazo de Execução: 12(doze) meses 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 6o (sessenta) dias. ,,,,' 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes atributos, encargos sociaise demaisônus atinentes à execuçãodo objetodestalicitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 09 de abril de 2019. 
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DECLARAÇÃO 

fl 

DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 9.854, 
de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo?, 
da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea 
para licitar e contratar com a Administração Pública, e da inexistência de fato 
superveniente impeditivo de sua habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital 
(art.32, §2 0, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

09 de abril de 2019. 
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À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte 
	 4t!; •Q 

CARTA PROPOSTA -,, 

Número do Pregão: 2019.03.22.1 - SRP 

Objeto:. Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares de 
serviço especializado em assistência social e de serviço técnico especializado em saúde e de nível superior, 
no município de Horizonte, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 02-NIVEL 
TÉCNICO  

Cargo/Hoitrio 	Quant/Horas/Mês 	1 	 Valor valor Valor 
Item Unitário/Hora Total/Mês Total/Ano 

O! TtCNICO DE RAIOS X (Serviço Técnico em Saúde)  

ti Hora diurna 1201 RS 22,90 (vinte e dois RS 16.488.00 RII97.856.00 (cento 
(segunda à sexta-feira) / reais e noventa (dezesseis mil e noventa e sete mil 

centavos) quatrocentos e oitenta oitocentos e 
e oito reais) cinquenta e seis 

reais) 

1.2 Hora noturna 720 d 
__________  

RS 25.20 (vinte e R$18.144,00 (dezoito R$ 217.728.20 
(segunda à sexta-feira) / cinco reais o vinte mil cento e quarenta e (duzentos o 

centavos) quarto reais) dezessete mil 
setecentos e vinte 
oito reais e vinte 

centavos) 

2.3 __________ Hora diurna __________________ 288j __ 
RS 23.20(vintc e três RS 6.681.60 (seis mil R$ 8).179.20 

(final de semana)J reais e vinte centavos) seiscentos e oitenta e (oitenta mil cento e 

1 um reais e sessenta setenta e nove reais 
_________________ ___ centavos) e vinte centavos) 

1.4 Hora noturna 2881 R$ 25,8O(vinte e RS 7.430.40 (sete mil• 	R.$ 89.164,80 
(final de semana) V cinco reais e oitenta quatrocentos e trinta 	(oitenta e nove SI 

centavos) reais equarenta 	cento e sessenta e 
centavos) 	quarto reais e oitenta 

____ 	 ________ centavç.$) 
- VALOR TOTAL LOTE 02: R$ 584.928,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte oito reais)  

Prazo de Execução: 12(doze) meses 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias. 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços referentes atributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execuçãodo objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 09 de abril de 2019. 
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DECLARAÇÃO 	 PA A 

DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei no 
9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de i6 (dezesseis) 
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea 

fl para licitar e contratar com a Administração Pública, e da inexistência de fato 
superveniente impeditivo de sua habilitação ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste 
edital (art.32, §2 0, da Lei n.° 8.666193). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

09 de abril de 2019. 
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CARTA PROPOSA 

NÚMERO DO PREGÃO: 2019.03.22.1-SRP 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e 
eventuais contratações de pessoa jurídica, admitindo o formado de cooperativa, 
para atender as necessidades complementares de serviço especializado em 
assistência social e de serviço técnico especializado em saúde e de nível superior, 
no município de Horizonte, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

_________ 	
- 	- 	

LÕTF 01 - NÍVEL SUPERIOR 

ITEM 	 — 	VALOR 	VALOR 	VALOR 
/H CARGOORÁRIO 

01 	 1 QUANTJHORASIMÉS i 	UNITÁRIO/HORA 	j TOTAL/MÊS TOTAL/AN( 

PSICÓLOGO (SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE)  
ITF Hora diurna (5.760) (segunda à sexta feira) 480 	 34.97 1 16.785,60 201.427,2 

ITEM 
02 

CARGO/HORÁRIO 
QUANT.IHORASIMÊS 

VALOR 	1 	VALOR 
UNITÁRIO/HORA 	TOTAL/MÊS 

VALOR 
TOTALIAN( 

PSICÓLOGO (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)  

2.1J!ora diurna (8.160) (segunda à sexta feira) 680 34,97 f 23.779,601 _ 285.355,2 

TEM 
03 

CARGO/HORÁRIO OUANT.IHORASIMÉS 
VALOR 

UNITÁRIO/HORA 
VALOR 	1 

(TOTAL/M_jTOTAIJAN( 
VALOR 

PSICÓLOGO (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)  
3.1 Hora diurna (480) (fim ao semana 1 feriados) 	40 37,89 1.515,60 18.167,2 

TEM 
04 

CARGO/HORÁRIO OUANTJHORASIMÊS 
VALOR 

UNITÁRIO/HORA 
VALOR 

TOTAL/MÊS 
VALOR 

TOTAUAN( 

DO DENTISTA (SERVIÇO ESPECIALIZA 	EM SAÚDE)  ____ 
4.1 Hora diurna (5.760) (segunda à sexta-feira) 	480 28,82 13.833,80 166.003,2 

ITEM 	 CARGO/HORÁRIO 	 J 05 	 QUANT./HORASIM 
VALOR 

UNITÁRIO/HORA 
VALOR 

TOTAL/MÊS 
VALOR 

TOTAL/AN( 

ASSISTENTE SOCIAL (SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE)  
ti idiurna (8.640) (segunda à sexta-feira) 	E 	720 34,97 25.178,401 302.140,8 
5.2 Hora noturna (6.480) (segunda à sexta-feira) j 	540 37,89 20.460,60 245.527,2 

5.3 1 Hora diurna (3.456) (fina de semana) 	j 288 _ 34,971 10.071,36 120.856,3 
5.4 Hora noturna (3.456) (final se semana) 	 288 - 37,89 

_ 
1_10.912,32 130.947,8 

TEM 
06 

CARGO/HORÁRIO QUANTJHORAS!MÉS 
VALOR 

UNITÁRIO!HORA 
1 VALOR 

TOTAL/MÊS 
VALOR 

TOTAL/AN( 

ASSISTENTE SOCIAL (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) 
6.1 1 Hora diurna (28.320) (eegunda à sexta-feira) 	2.360 1 	 34.97 	82.529,20 1 	990.350,4 
5.2 Hora noturna (960) (segunda à sexta-feira) 	1 	80 34 . 971 2.797,60 1 	33.671,2 

VALOR TOTAL LOTE 01: R$ 2.494.366,56 (dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e sessenta e seis 
remia e cinquenta o sela centavos)  

ITEM 
01 

CARGO/HORÁRIO 

LOTE 02- NÍVEL TÉCNICO  

VALOR 	VALOR 
QUANTJHORAS/MÊS UNITARIO/HORA TOTAL/MÈS 

VALOR 
TOTAL/AN( 



1.1 Hora diurna (segunda à sexta feira) -' 

1.2 Hora noturna (segunda à sexta feira) V 

1.3 Hora diurna (final de semana) J 

1.4 Hora noturna (final de semana),/ 

720" 22,671 16.322.401 195.868,8 
720 '-' 24,29 1 	,80 209.865,6 
288" 22,67 6.528,96 78.347,5 
288 V 24,291 8.995,621 83.946,2 

VALOR TOTAL LOTE 02: R$ 568.028,16 (quinhentos e sessenta e oito mil vinte e oito reais e dezesseis centavos) 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  12 (doze) meses. 

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

Declaramos para os devidos que nos preços ofertados estão incluidas todas as 
despesas incidentes sobre a execução dos serviços referente a tributos, encargos 
sociais e demais ónus à execução objeto desta licitação. 

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os 
requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as 
exigências do Instrumento Convocatório (Edital). 

09 de Abril de 2019. 
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