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Oficio N°194/2020-SEINF Sobral, 04 de março de 2020

Ilustríssimo Senhor
DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da Inffacstrutura

Temos a satisfação de cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, solicitarmos-lhe autorização para

Adesão (CARONA) a Ata de Registro de Preços n° 05/2019 decorrente do Pregão Presencial n° 002/2019

da Câmara Municipal de Fortaleza, para “contratação de serviços de locação de veículos, através de diária, sob demanda O

AA Valor: R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais). A referida aquisição/prestação do

serviço é justificada pelos motivos anexo.

OBJETO (ESPECIFICAÇÃO):

Contratação de serviços de locação de veículos, através de diária, sob demanda, conforme especificações
constantes no Termo de Referência.

Dotação(ões): 2801.04.122.0432.2367. 33903900-1.001.0000.00

PEDIDO DEFERIDO EM:
Fonte de Recurso: Recursos próprio
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Coordenador Administrativo-financeiro
Secretaria da Infraestrutura
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Prefeitura Municipal de Sobral -CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-060 Contato:(88) 3677-1100
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ANEXO DO OFÍCIO N°194/2020 DE 04 de março de 2020

JUSTIFICATIVA

O município de Sobral, por meio da Secretaria da Infraestrutura realiza diversas ações, atividades

de ordem administrativa, necessitando de locações de 10 veículos tipo passeio por período ininterruptos

e algumas diárias extras para situações emergenciais, visando manter o pleno funcionamento das atividades

da Secretaria da Infraestrutura, Usina de Asfalto, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na

prestação dos serviços públicos essenciais ao Município de Sobral/Ce.O planejamento de atividades da

Secretaria da Infraestrutura contempla tarefas diversas, dentre elas: planejar, coordenar, disciplinar,

orientar, fiscalizar e executar obras de infraestrutura e equipamentos públicos no Município de Sobral e a

.''•"Usina de Asfalto realiza a produção e aplicação de asfalto.

Ressalta-se que atualmente esta Secretaria é composta por Coordenação Jurídica, Coordenação de

Planejamento e Orçamento, Coordenadoria de Edificações, Coordenadoria de Vias, Coordenadoria

Administrativo Financeiro, conforme organograma publicado no Diário Oficial do Município n° 549 de

17 de maio de 201.9-.

A dinâmica dos serviços, por sua natureza, o deslocamento de equipes de trabalho, ou turmas, para

diferentes locais dentro da própria sede, bem assim para Distritos e demais localidades do Município,

sendo justamente diante da necessidade de oferecer melhores condições délocomoção do tempo e de Suas

atividades, que os serviços são tidos como absolutamente urgentes e necessários.

Assim, a falta de locação de veículos, provoca prejuízo no desenvolvimento das atividades

desenvolvidas por esta Secretaria.

Diante de tais fatos, pedimos que seja autorizado a adesão da Ata de Registro de Preços n°

005/2019, oriundo do Pregão Presencial n° 002/2019, para que possamos iniciar os serviços que já são

necessários, visando proporcionar a população de Sobral maior segurança, conforto e qualidade dê vida

que ela necessita.

ANTôNIO MAURíCIO QUARIGUASI
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