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Ofício n° 375/2020-SEINF

À Central de Licitações da Prefeitura de Sobral/CE (CELIC)

Sr (a) Karmeíina Marjorie Nogueira Barroso

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços n° 05/2019-Câmara Municipal de Fortaleza - CMF

Prezada Senhora,

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

procedimental da adesão a Ata de Registro de Preços n° 05/2019, decorrente do Pregão Presencial n° 002/2019 da

Câmara Municipal de Fortaleza - CMF, cujo objeto é serviço de locação de veículos, com intuito de adquirimos,

—<pos termos, condições te especificações contidas na aludida Ata, tendo, tem vista atenderem às necessidades deste

órgão, a saber:

VALOR
TOTAL
SOLICITADO

ESPECIFICAÇÃO DO ITEMVENCEDORA UNIDADELOTE ITEM

Casablanca RentjEconômico com ar SC
Car Ltda

04 com as seguintes
características: Automóvel tipo passeio, com 04
(quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, com ar Diárias
condicionado, rádio AM/FM, motor com o mínimo

R$ 374.400,0001

de 1.000 cilindradas e 75 CV, bicombustível, sem
condutor, com no máximo 1 (um) ano de fabricação.

R$ 374.400,00TOTAL

;ão dispensada, e colocamo-nos à disposição paraSem mais para o momento, agradi

eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DAVID MACHADO BASTOS
Secretário da Iníraestrutura

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - 3o andar - Centro - Sobral-CE - Cep 62011-060|Tel.: (88) 3677.1100
GNPJ.: 07.598.634/00,1.-3.7 1, GQF.: 06..92Q.25.8-3|Gite: vww.sobral.ce.gov.br



f SOBRAL
Central de Licitações - CELIÇ

Sobral, 02 de junho de 2020.
1 05

Ofício n° 110/2020 - CELIC

A Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência

. Sra. Silvia Kataoka de Oliveira

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 aos itens abaixo, conforme art.

32, §1° do Decreto n° 2.257/2019, tendo em vista atenderem às necessidades da Secretaria de

Infraestrutura (SEINF) a saber:

VENCEDORALOTE
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM VALOR TOTAL

SOLICITADO (R$)
ITEM

UNIDADE

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 máximo1(um) ano de fabricação.

CASABLANCA

RENT CAR LTDA
0401

R$ 374.400,00

Diárias

r-\
O valor total da Solicitação de Adesão é de R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil

e quatrocentos reais).

Os itens acima dizem respeito a Ata de Registro de Preço n° 05/2019, relativa ao

Pregão Presencial n° 002/2019, da Câmara Municipal de Fortaleza - CMF, cujo objeto é serviço

de locação de veículos, com intuito de adquirimos, 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,

WYíYJI íK
KarmeJ ina Marj

Presidente da Central deÿ

>rie Nogueirÿ Barroso

.icitações do Município de Sobral
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Ofício n° 217/2020-SEGET
Sobral (CE), 02 de junho de 2020.

lima. Sra.:
Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
Presidente da Central de licitações de Sobral

Assunto: Resposta ao Ofício n° 110/2020-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°110/2020-CELIC, 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 características 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

indisponibi!idade 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,

st
SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA

Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência
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Ofício n° 111/2020 -CELIC

Vcoogjm/

A Secretaria de Infraestrutura

Sr. David Machado Bastos

Secretário da Infraestrutura

Assunto: Autorização para utilização de Ata de Registro de Preço Externa.

Prezado Senhor,

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

da Ata de Registro de Preço n° 05/2019, relativa ao Pregão Presencial n° 002/2019, da Câmara

Municipal de Fortaleza - CMF, cujo objeto é serviço de locação de veículos, nos termos,

condições e especificações contidas na aludida Ata, tendo em vista atenderem às necessidades

da Secretaria da Infraestrutura, a saber:

VENCEDORALOTE
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM VALOR TOTAL

SOLICITADO (R$)
ITEM

UNIDADE

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 máximo1(um) ano de fabricação.

CASABLANCA

RENT CAR LTDA
01 04

R$ 374.400,00

Diárias

O valor total da Solicitação de Adesão é de R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil
e quatrocentos reais).

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

disposição para eventuais esclarecimentos.

r\
Cordialmente,

Ka)jm< lina Mq/jorie Nogueira Barroso

Presidente da Central de Licitações do Município de Sobral
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Secretaria da Infraestrutura

Ofício n° 018/2020-SEINF

A Ilustríssima Senhora

Waldenia Mareia da Silva Barbosa

Chefia de Gabinete da Câmara Municipal de Fortaleza-Ceará

Rua Thompson Bulcão, n° 830-Bairro Patriolino Ribeiro

Fortaleza - Ceará

Ref: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 05/2019, fundamentada no Pregão Presencial n° 002/2019 da Câmara

Municipal de Fortaleza - Ceará e seus anexos, tendo como objeto “contratação dos serviços de locação de veículos, através de

diária, sob demanda”. Valor: R$ 374.400,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a desde logo, solicitamos autorização de adesão a Ata de Registro de Preços n°

05/2019, fundamentada no Pregão Presencial n° 002/2019 da Câmara Municipal de Fortaleza-Ceará, cujo objeto

é a “contratação dosserviços de locação de veículos, através de diária, sob demanda”, com o intuito dc contratarmos, nos termos,

condições e especificações contidas na aludia Ata, tendo em vista atender às necessidades deste órgão, a saber

ESPECIFICAÇÃO DO ITEMITEM TOTALUNIDADE
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 máximo1 (um) ano
de fabricação._

Diária
R$ 374.400,0004

IOS encaminhe o ofício confirmando oSolicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, qu<

aceite.

Atenciosamente,

, MACHADO BASTOS

;rel

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - 3o andar - Centro - Sobral-CE - Cep 62011-060|Tel.: (88) 3677.1100
CNPJ.: 07.598.634/001-37 1 CGF.: 06.920.258-3 ] Site: www.sobral.ce.gov.br
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Ofício n° Q)jÿ /2020 Fortaleza, 0 Z de março de 2020.

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

Presencial n° 02/2019 (serviços de locaçãode- veículos).

Ilmo. Sr. Secretário,

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

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

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 LTBA.

Atenciosamente,

Waldênia Márcia da Silva Barbosa

Chefe de Gabinte da Câmara Municipal de Fortalezar°\

Ilustríssimo Senhor.

DAVID MACHADO BASTOS

SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE SOBRAL - CE.

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250, 3o andar-Centro.

Sobral - Ceará - CEP: 62.011-060

I Rua Thompson Bulcão, 830 - Luciano Cavalcante

CEP- 60810-640 - Fone: (85) 3444.8300
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