
PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.04.12.1 

OBJETO: Locação de Veículos com Motoristas. Destinados a Secretaria de Saúde! Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no 

Termo de Referência, constante do Anexo l do Edital. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria N° 505/2019 de 05 

de fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38. inciso V. do 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°2019.04.12.1. declarando vencedoras do certame 

as proponentes: LUIZ MOREIRA, vencedor do ITEM 01 com o valor mensal de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) , perfazendo o valor global de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil 

e oitocentos reais) . GESSIMAR BARBOSA, vencedor do ITEM 02 com o valor mensal de R$ 

2.390.00 (dois mil, trezentos e noventa reais), perfazendo o valor global de R$ 28.680,00 

(vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais)e EVELANGI BEZERRA DE SOUSA, vencedora do 

ITEM 03 com o valor mensal de R$ 2.450.00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), 

perfazendo o valor global de R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos 'eais), e tendo 

as mesmas atendido a todos os requisitos do Edital, vem ADJUDICAR, nos autos do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.04.12.1 o Objeto Licitado 

em favor das proponentes: LUIZ MOREIRA, GESSIMAR BARBOSA e EVELANGI BEZERRA DE 

SOUSA por terem as mesmas apresentado as propostas mais vantajosa para esta 

Administração Municipal, para que prodLza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, 

conforme itens especificados abaixo: 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO 

locação de veículo, motor 1.0, uuatro port0s. 

ar  condicionado, vidro elétrico, COM 

MOTORISTA HAB1IIAD0. seguro obrigatório, 

reposição automática em coso de cefeito ou 
grande avario. manutenção, impostos. 
encargos trabalhistas e pevidenciórios, tudo 

por conto da controlada/locadora. 
Combustível por conto ao 
contratante/locatõria. Aluguel Mensal, com 

quilometragem livre (SECRETARIA DE SAÚDE 
ATENÇÀO BÁSICA). 

locação de veiCuo, motor 1.0. quatro porias. 
ar condicionado, vidro ek!,trico. COM  
MOIORISTA P4ABIIIIADO. seguro ob.'190t64'io. 

2 reposiçêo automática em coso de defeito ou 
grande avario, manutenção, imoostos. 
encargos trabalhistas e previdenciários, tudo 
por conlo da controlado/locadora. 
combusvel 	por 	conto 	do 

_j contratante/locatária, Aluguel Mensal, com 

VALOR IVALOR 1 
UNIT. R$ 	TOTAL R$ 

-1---- 
- VENCEDOR(A) 111D1- 

Més 	12 
2.400.00 

MèS 	12 
2.390,00 

R5 
1 LUIZ MOREIRA 

28.800,00 

GESSIMAR 1 
BARBOSA 1 

28480.00 

1 	_ 



PREFEnURADE 
HOMONU 

TEM 1 	 ESPECIFICAÇÃO 

quilometragem livre. (SECRETARIA DE SAÚDE - 

PLANALTO liii). 

iocoçôo de veículo. motor 1.0, quatro portos. 
ai condicionado, vidro elétrico, COM 
MOTORISTA HABILITADO, seguro ob'igató$o, 
reposição automática em coso de defeito ou 

gionde avatio, monulenção. impostos, 
3. encargos trabolhislos e previdencióóos. tudo 

Por 	canta 	do 	contratado/locadora. 

Combustível por conta da 

controtontollocotáda. Aluguel Mensal, com 

quilometragem livre. (SECRETARA DE SAÚDE - 

VILA NASCIMENTOI. 

UNID. 	QTDE, 	 1 TO TA.  LRS 1 VENCEDOR(A) 

EVELANGI 

Mós 	12 
	

BEZERRA DE 
2.450,000 
	

29.400,00 	501DM 

Horizonte/CE,09 de maio de 2019. 

ROSII51NDIA RIBEIRO DA IL A 
Pregoeira do Município de Horizonte 

'a, 


