
H.F EMPREENDIMENTOS-ME 
CNPJ: 21.519.610\0001-76 

À Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ceará 

ATT : Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

REF : Tomada de Preços no 2021 . 01 . 07 . 01 - CM 

At endendo às exigência s desta Tomada de Preços nº 2021.01 . 07.01- CM , e s tamos 
.,..-..., apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da Licitação 

supra referida . Declaramos expressamente que : Concordamos integralmente e sem 
qualquer restrição com as condições desta Licitação, e xpress as nesta Tomada 
de Preços , bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta 
do Contrato , anexa ao Edital . Manteremos válida esta Proposta pel o prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua ~resentação e abertura . 
Temos conhecimento dos locais e das condições de ex~cução dos serviços. Na 
e xecução dos serviços observaremo s, rigorosamente , as Normas Técnicas e 
Pr ofissionais brasi l eiras, bem assim as r e comendações e instr uções da 
Fi scalização da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte , assumindo, desde j á, 
a integr al e e xclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos 
trabalhos . Esclarecemos, finalmente , que o portador desta proposta está 
autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os 
esclarecimentos e informações adicionais qu~ lhe sejam solicitados , bem como 
assinar , concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o 
mais que se fizer necessário à representa~ ão legal desta Licitant e . 
Atenciosamente , 

Caririaçu- CE, 10 de fevereiro de 2021 . 
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H.F EMPREENDIMENTOS-ME 
CNPJ : 21 .519.610\0001-76 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte . ✓ 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei nº 8.666/ 93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade 
Tomada de Preços Nº 2021.01.07 . 01-CM . Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos 
relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada 
licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços especificados no Anexo I, caso 
sejamos vencedor(es) da presente licitação . OBJETO : CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇP.O DO CADASTRO FUNCIONAL , 
GER.~ÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP DA CA.111ARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, conforme serviços 
7'tantes no Termo de Referência Anexo Ido Edital. 

HF-PEREIRA EMPREENDIMENTOS-ME, inscrita no CNPJ 21.519 . 610/0001- 76, com sede na cidade de 
Caririaçu estado do Ceará, sito a, por intermédio do Sr. Hilton Feitosa Pereira portador da CNH 
Nº 044626 e do CPF N°643.179.943-72, por seu representante legai abaixo assinado, declara, sob 
as penas da lei : 
(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8 . 666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS Nº 2021 . 01 . 07.01- CM; 
(2) Que , até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licita tório; 
(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 cont ratual, inclusive a margem 
de lucro . Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução 
dos serviços descrit os no Edital e Anexo, caso seja proclamada vencedora. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT VL . UNT TOTAL 

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AO SETOR M~S 12 12 . 100, 00 145 . 200,00 
PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIEN'l\AÇÃO E (doze mil e 
ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO , cem reais) 
GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO 
DO CADASTRO FUNCIONAL , GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE 
GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ 

VALOR TOTAL R$ 145 . 200 , 00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais) 

Salário com funcionários : r $ 6 . 000,00 

Obrigações trabalhistas e impostos: r$ 1. 600, 00 

Despesas com alimentação : r$ 800,00 

Despesas com transporte : r$ 200 , 00 

Lucro da empresa : r$ 3 . 500 , 00 

Valor global da propost a : R$ 145 . 200,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais) 

Rua Cel Vulpino Da Cunha ~ Nº 131 , Centro - C aririaçu -CE 
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H.F EMPREENDIMENTOS-ME 
CNPJ: 21 .519.610\0001-76 

Proponente : H.F Pereir a ~n/2eendime1;)iôs-ME / 
CNPJ : 21 . 519 . 610/0001-7J?°~~ V 
Inscrição Municipal nº 1121.01043 ./ 
Endereço : Coronel Vulpino da Cu~a, 131 Centro- Caririaçu-CE CEP : 63 . 220-0o"' 
Data de abertura : 11/02/2021 . // / 
Horário : 09:00 hs // ,J,(' 
Prazo de validade da proposta é de 60 dias (se~e7ta ias).'' 
Prazo da entrega : conforme edital e contrato .7 -
Banco do Brasil: Agência: 1747-7 Conta: 17 . 607-9 , 
Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão inclusos todas as 
despesas incidentes sobre a execução dos serviços referentes e entrega de 
materiais , frete, tributos , deslocamento de pessoa l e demais ônus pertinentes à 

,,......__ fabricação e transporte e execução do objeto licit ado. 
Declaro para os devidos fins que tomou conhecimentos de todas as rotas onde serão 
realizados os serviços e que assume todas as responsabilidades dos serviços, 
Proponho- me a prestar os serviços constantes do anexo I, obedecendo ao edital de 
licitação . 

Caririaçu- CE 10 de FEVEREIRO de 2021 . 

~~e.~ # 
21.s1ç;,o!O/ooo,-16: 

HF. f:MPREEi\J1,1~,,;c:NTOS - ME 
Rua Coronel Vu'pino da Cunha, 131 

Centro · CEP: 63220-00 . 
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H. F EMPREENDI M ENTOS-,VJ:t=:.~.:::::::::.::.:.=.::::.:::_::.::;. ... :.~~-~~.!\,,e~ I==>--~ 
CNPJ : 21.519;610\0001-76 é~{, ✓• ' G<;'\ 

~~=~~~~ EMPREENDIMENTOS-ME , inscr ita no CNPJ 21 . 519 . 610/0001-76, com sede n/Jr~~~~3i2..l~\i\ 
de Caririaçu estado do Ceará , si to a, por intermédio do Sr . Hil ton Feitosa iP~reira ~ ~/ 
portador da CNH Nº 044626 e do CPF N°643 . 179 . 943-72, declara, para fins do d\,i--spo~!;~.: . é,, 
na TOMADA DE PREÇOS Nº 202 1. 01.07 . 01- CM que : \ f 
a) Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação con\~a~te ~~ ✓; 
do instrumento convocatório; '~. :,,,.,,_·-r,-.,•r'c: / 
b) Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do editai·· e 
objeto a ser contratado no presente licitatório; 
c) Que sua proposta atende integralme nte aos requisitos constantes neste edital 
Pelo que por ser a expressão da verdade , firma o presente , sob as penas de lei. 
DECLARAÇÃO 
HF-PEREIRA EMPREENDI MENTOS-ME , inscrita no CNPJ 21.519 . 610/0001-76, com sede na cidade 
de Caririaçu estado do Cear á , sito a, por intermédio do Sr . Hilton Feitosa Pereira 
portador da CNH Nº 044626 e do CPF Nº643.179 . 943- 72 , declara, para fins do disposto 
na TOMADA DE PREÇOS Nº 2021 . 01 . 07 . 01 - CM que : 
a) sob as penas da lei , para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para f i ns de prova em processo lici tatório , junto á Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/CE , que , em cumprimento ao estabelecido na Lei n ° 9 . 854, de 
27/10/1999 , publicada no DOU de 28/10/1999 , e ao inci so XXXIII, do arti go 7 ° , da 
Constituição Federal , não emprega menores de 18 (âezoito) anos em trabalho noturno , 
perigoso ou insalubre , nem emprega menores de 16 (dezesse~s) anos em trabalho algum, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licital ório , junto á Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/CE, que concorda integralmente com os termos deste edit a l e seus / 
anexos ; 
c) que i nexiste qualquer fato superveniente i fllpedi ~ivo de nossa habilitação para 
part i cipar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriires , nos termos do art. 32, § 2 º, da 
Lei n . º 8 . 666/9.3. Pelo que , por ser a expressão 'tia verdade , firma o presente , sob as 
penas da Lei . 
DECLARAÇÃO 
HF- PEREIRA EMPREENDIMENTOS-ME, inscrita no CNPJ 21 . 519 . 610/0001-76 , com sede na cidade 
de Caririaçu estado do Ceará, sito a , por intermédio do Sr . Hilton Feitosa Pereira 
portador da CNH Nº 044626 e do CPF Nº643 . 179.943- 72 , declara para os devidos fins de 
direito , especialmente para fins de prova em pr ocesso lici tatório , junto á Câmara / 
Municipal de Juazeiro. do Nor te/CE , que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros 
e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatórios e 
que sua proposta atende integralmen te aos requisitos constantes neste edital . 
Pelo que por ser a expressão da verdade , firma o presente, sob as penas de lei . 
DECLARAÇÃO 
HF- PEREIRA EMPREENDIMENTOS-ME, inscrita no CNPJ 21.51 9 . 610/0001-76, com sede na cidade 
de Cariri açu estado do Ceará , sito a , por intermédio do Sr . Hilton Feitosa Pereira / 
portador da CNH Nº 044626 e do CPF N°643 . 179 . 943-72, declar a sob a s penas da lei , 
para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 
em processo lici tatório, junto á Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE , na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2021 . 01.07 . 01-CM, MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE- EPP, nos t ermos da legislação vigente , não possui n do nenhum dos 
impedimentos previstos no§ 4o do artigo 3° da Lei Compl ementar nº 123/2006 . 
Pelo que , por ser a expressão da ver dade , firma o presente , sob as penas da Lei . 
DECLARAÇÃO 
HF-PEREIRA EMPREENDIMENTOS-ME , inscrita no CNPJ 21 . 519 . 610/0001 - 76 , com sede na cidade / -
de Caririaçu estado do Ceará , sito a , por i ntermédio do Sr . Hilton Feitosa Pereira / 
portador da CNH Nº 044626 e do CPF N°643 . 179 . 943- 72 , declara pa r a os devidos fins a 
disponibilidade do profissional para formar a equipe técnica na área de Administração 

Mayara Boaventura de Melo , registrada sob o .NºCRA-CE 10122 .17 ~ 
r. 1f:xt/J!Iu r ~(J r ~ ,,. or=rc 

Caririaçu-CE, 10 de fevereiro de 202 1. 21.519.610/0001-76 
HF. E:MPREENí,l~,;t:NTOS - ME 
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