
EVELANGI 
BEZERRA DE 

29.400,00 SOUSA frLM'X'X•] 

PREFEITURA DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE SAÚDE! FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.04.12.1 cujo 

objeto é 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 I do Edital, bem como Parecer pertinente da 

Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela. HOMOLOGO o mesmo 

para que surto os devidos efeitos legais ao respectivo vencedor, a saber: 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 

fl noventa reais), perfazendo o valor global de R$ 26.680,00 (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 reais), conforme abaixo especificado por item. 

1 ITEM 1 	ESPECIFICAÇÃO - - 	1 UNID. 1 QTDE. 	
VALOR 	VALOR 
UNI!. R$ 	TOTAL 	

VENCEDOR(A) 

Locação de veiculo, motor 1.0, quatro 1 

portas, ar condicionado, vidro elétrico, 
COM MOTORISTA HABILITADO, seguro 
obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria. 
manutenção, 	impostos, 	encargos 	

Mês 
trabalhistas e previdenciáiios, tudo por 
conta 	da 	contratado/locadora. 
Combustível por conta do 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA). 

Locação de veículo, motor 1.0. quatro 
portas, ar condcionodo. vidro elétrico, 
COM MOTORISTA HABILITADO, seguro 1 
obrigatório, reposição automática em 
COSO de defeito ou grande avaria, 

	

2 manutenção, 	impostos, 	encargos 	
Mês 

trabalhistas e previdenciórios, tudo por 
conta 	da 	contratada/locadora. 
Combusftvel por conta cia 
contratante/locatário. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
SAÚDE - PLANALTO te II). 

locação de veículo, motor 1.0, quatro 
portas. ar  condicionado, vidro elétrico, 

	

3, COM MOTORISTA HABILITADO. seguro 	Mês 
obrigatória. reposição automático em 
caso de defeito ou grande avaria, 

12 
	

LUIZ MOREIRA 
Z!i:'XiN 
	

28.800.00 

GESSIMAR 

2.390.00 	28.680.00 1 BARBOSA 



ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR 
UNIT. R$ 

E 	VALOR 
TOTAL R$ 

VENCEDOR(A) 

trabalhistas e previdenciários, 	tudo por 
conta 	do 	contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conto 	da 
contratante/locatário, 	Aluguel 	Mensal. 
com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
SAÚDE-VILA NASCIMENTOJ. 

Ao Setor Contábil-financeiro poro os providências cabíveis. 

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura do Termo de Contrato no prazo 
indicado no Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 10 DE 
MAIO DE 2019. 

Everardo Cavalcante Domingos 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde 


