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A Vossa Senhoria a Senhora
Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
Presidente da Central de Licitações do Municipío de Sobral.

06

Assunto: Autorização para utilização de Ata de Registro de Preço n° 05/2019 (Externa) , Pregão

Presencial n° 02/2019.

Prezada,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-lhe

autorização para utilizar a Ata de Registro de Preço de outro ente da Federação, conforme art. 32

do Decreto n° 2.257/2019, ARP n°05/2019, oriundo do Pregão Presencial n° 02/2019 da Câmara

Municipal de Fortaleza, tendo como objeto os “ Serviços de Locação de Veículos, através de diária

sob demanda” , conforme especificações e quantitativos abaixo delineados

LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO VENCEDORA UNID. VALOR
TOTAL

<R$)

04

Económico com ar SC - com
as seguintes características:
Automóvel tipo passeio, com
04 (quatro) portas, 05 (cinco)
passageiros, com ar
condicionado, rádio AM/FM,
motor com o mínimo de 1.000
cilindradas e 75CV,
bicombustível, sem condutor,
com no máximo 1 (um) ano de
fabricação.

CASABLANCA RENT. A

CAR.LTDA.
CNPJ N°03.977.401/0001-94

DIÁRIA R$ 209.664,00

Sem mais para o momento, renovamos os votos dejipreço e estima.
Atenciosamente, 1

Paulo QégaíHopeJs Vasconcelos
Seç^tário Municipal

Secretaria de Servifcos Públicos

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Virlato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobrai - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1170
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A Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência

Sra. Silvia Kataoka de Oliveira
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Assunto: Manifestação acerca do planejamento corporativo municipal para utilização de"Ata-de-
Registro de Preço Externa.

Prezada Senhora,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitar manifestação

acerca do planejamento corporativo municipal no que diz respeito ao item abaixo, conforme art.
32, §1° do Decreto n° 2.257/2019, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria de

Serviços Públicos a saber:

LOTE ITEM VENCEDORA UND Descrição
VALOR TOTAL

SOLICITADO (R$)

1 04
Casablanca Rent

Car LTDA
Diária

Económico com ar SC - com as seguintes características: Automóvel tipo passeio,
com 04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, com ar condicionado, rádio AM/FM,
motor com o mínimo de 1.000 cilindradas e 75 CV, bicombustível, sem condutor,
com no máximo 1(um) ano de fabricação

R$ 209.664,00

O valor total da Solicitação de Adesão é de R$ 209.664,00 (Duzentos e nove mil,

seiscentos e sessenta e quatro reais).

O item acima diz respeito a Ata de Registro de Preço n° 05/2019, relativa ao Pregão

Presencial n° 02/2019 da Câmara Municipal de Fortaleza - CE, cujo objeto é Registro de preços

para contratação dos serviços de locação de veículos, através de diária sob demanda, nos

termos, condições e especificações contidas na aludida Ata.

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à

disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

(wmi
Kájrriyiina Maíforie Nogueira Barroso

Presidentel da Central de Licitações do Município de Sobral
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Ilrna. Sra.:
Katmelina Marjorie Nogueira Barroso
Presidente da Central de Licitações de Sobral

Assunto: Resposta ao Ofício n° 72/2020-CELIC: manifestação acerca do planejamento
corporativo municipal para utilização de Ata de Registro de Preço Externa

Prezada Senhora,

Temos a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que item

questionado no Ofício n° 72/2020-CELIG, referente a ARP n° 05/2019 oriunda do Pregão Presencial

n° 02/2019 da Câmara Municipal de Fortaleza/CE, a qual tem como objeto o registro de preço para a

contratação dos serviços de locação de veículos, através de diária sob demanda, não consta no

planejamento interno com as caraeterísticas descritas e, em que pese haver objeto semelhante no Plano

Anual de Compras 2020, atendendo à política municipal de redução de custos administrativos e foco na

eficiência dos serviços essenciais prestados, ele não será licitado, com base nos princípios da

indisponibilidade do interesse público, economicidade, celeridade e legalidade, uma vez que somente se

licitará a locação de veículos necessários para a execução direta das atividades finalísticas da

Administração. /

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para

prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA
Secretária da Ouvidoria, Gestão e Transparência
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Ofício n° 74/2020 - CELIC Sobral, 12 de março de 2020.

A Secretaria de Serviços Públicos de Sobral

Sr. Paulo César Lopes Vasconcelos

Assunto: Autorização para utilização de Ata de Registro de Preço Externa
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Prezado Senhor,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, autorizara utilização

da Ata de Registro de Preço n° 05/2019, relativa ao Pregão Presencial n° 02/2019 da Câmara
Municipal de Fortaleza - CE, cujo objeto é Registro de preços para contratação dos serviços de
locação de veículos, através de diária sob demanda, nos termos, condições e especificações

contidas na aludida Ata, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria de Serviços
Públicos de Sobral, a saber:

LOTE ITEM VENCEDORA UND Descrição
VALOR TOTAL

SOLICITADO (R$)

1 04
Casablanca Rent

Car LTDA
Diária

Económico com ar SC - com as seguintes características: Automóvel tipo passeio,
com 04 (quatro) portas,05 (cinco) passageiros, com ar condicionado, rádio AM/FM,
motor com o mínimo de 1.000 cilindradas e 75 CV, bicombustível, sem condutor,
com no máximo 1(um) ano de fabricação

R$ 209.664,00

O valor total da Solicitação de Adesão é de R$ 209.664,00 (Duzentos e nove mil,
seiscentos e sessenta e quatro reais).

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atenção dispensada, e colocamo-nos à

disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

M

rçarphelina Ivjarjorie^Nogweira Barrosi
Presidenté da Central de Licitações do Município de Sobral
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SOBRAL
Ofício n° 010/2020- SESEP

A Vossa Senhoria a Senhora
Waldenia Mareia da Silva Barbosa
Chefe de Gabinete da Câmara Municipal de Fortaleza

Assunto: Solicitação de Adesão (carona) a Ata de Registro de Preços n° 05/2019 , Pregão Presenciakt^02/201$^
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Prezada,

Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitar anuência acerca de adesão

a Ata de Registro de Preços n° 05/2019, oriundo do Pregão Presencial n° 02/2019 da Câmara Municipal de

Fortaleza, tendo como objeto os “ serviços de locação de veículos, através de diária sob demanda” , conforme

especificações e quantitativos abaixo delineados:

LOTE 01

ITEM DESCRIÇÃO VENCEDORA UNID. VALOR TOTAL
(R$)

04

Económico com ar SC - com as
seguintes características; Automóvel
tipo passeio, com 04 (quatro)
portas, 05 (cinco) passageiros, com
ar condicionado, rádio AM/FM,
motor com o mínimo de 1.000
cilindradas e 75CV, bicombustível,
sem condutor, com no máximo 1
(um) ano de fabricação.

CASABLANCA RENT. A CAR.
LTDA.

CNPJ N°03.977.401/0001-94
DIÁRIA R$ 209.664,00

í
Na certeza do aceite do pleito em tela, aguardamos o oficio de anuência.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de ap^eÇp e estima.

Atenciosamente,

Paulo C^̂ LÓpes Vasconcelos
Secretário Municipal

Secretaria/fle Serviçofe Públicos

Prefeitura Municipal de Sobrai -CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250- Centro, Sobrai - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1170
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Ofício n“ 6 i-^72020 Fortaleza, O 2~ de março de 2020.

Assunto: Afluência a adesão à Ata de Registro de Preços n° 05/2019, oriunda do Pregão

Presencial n° 02/2019 (serviçosde locação de veículos).

Ilmo. Sr. Secretário,

Em resposta a vossa solicitação contida no OFÍCIO, datado do dia 13 de janeiro de
_ r

2020, comunicamos a anuência desta Casa Legislativa, para quantidade solicitada no OFICIO

supracitado, quanto a adesão à Ata de Registro de Preços n° 05/2019, decorrente do Pregão

Presencial n° 02/2019, cujo objeto consiste nos serviços de locação de veículos, através de diária

sob demanda, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Fortaleza, de acordo com as

especificações constantes no respectivo edital, fornecidos pela empresa CASABLANCA RENT A

CAR LTDA.

Atenciosamente,

Waldênia Márcia da Silva Barbosa

Chefe de Gabinte da Câmara Municipal de Fortaleza

Ilustríssimo Senhor.
PAULO CÉSAR LOPES VASCONCELOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA CIDADE DE SOBRAL - CE.

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250-Centro.
Sobral - Ceará - CEP: 62.011-060
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