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*ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS, ATRAVÉS DE DIÁRIA
SOB DEMANDA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO ANEXO £ TERMO DE
REFERÊNCIA,
INTEGRANTE DESTE EDITAL.

PARTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 05/2019.
LOTES n° 01, 02, 03 e 04.

Peio presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA -
CMF, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada ra Rua
Thompson Bulcão, n° 830, bairro Patriolino Ribeiro, nesta Capital, inscrita
no CNPJ sob o n°. 06.621.791/0001-53, representado neste ato pela Sra.
Waldênia Márcia da Silva Barbosa, Chefe de Gabinete da CMFOR,
brasileira, casada, servidora pública, inscrita no CPF sob o n° 658.238.503-
87, portadora do RG n° 38097015572 - SSP-CE, doravarte denominada
CONTRATANTE, e a empresa CASABLANCA RENT A CAR LTDA,
estabelecida na Av. Alberto Sá, n° 1315, bairro Papicu, Forta!eza-CE,
inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°. 03.977.401/0001-94,
neste ato representado peio Sr. Roberto Teixeira Oliveira, brasileiro,
solteiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°.
630.632.713-49, portador do RG n°. 94002119259 (SSP-CE), doravante
denominado FORNECEDOR, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1-0 objeto da prestente Ata consiste no registro de preços para
contratação dos serviços de locação de veículos, através de diária sob
demanda, conforme especificações constantes no Anexo I termo de
referência, parte integrante deste editai.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO.

&

2.1. A existência da Ata dd Registro de Preços não obriga a Administração a
firmar as contratações que dela poderão advir,
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ÓRiOBRIGAÇÕES DOCLÁUSULA TERCEIRA DAS
GERENCIADOR.

3.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, para efeitos da presente Ata, obriga-se a:
a) gerenciar esta ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
técnicas dos bens registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação;
b) convocar o particular, para a retirada da respectiva nota de empenho;
c) atentar para que, durante a vigência desta ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado,
e de aplicação de penaiidadjes;
e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital
da licitação.
f) permitir ao pessoal da contratada o acesso ao local da entrega, desde
que observadas as normas de segurança;
g) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento do serviço;
h) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

3.2 - Esta Ata não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar contratações
com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição do objeto, observada a iecislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de
fornecimento, no caso de haver igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DOfSl ÓRGÃOfSÿ NÃO-PARTICIPANTEfS).

4.1 - A adesão de Órgãos Não-Participantes ao Sistema deste Registro de
Preços observará ao seguinte:
a) consulta previa ao ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das
informações necessárias à contratação pretendida;
b) indicação pelo Órgão Gerenciador do respectivo fornecedor;
c) aceitação, pelo fornecedor, da contratação pretendida, condicionada esta

à não geração de prejuízo aos compromissos assumidos através desta Ata
de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA.

5.1 - A FORNECEDORA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência deste contrato.

5.2 - Os veículos deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas
após a sua solicitação.

0
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Os veículos utilizados para deslocamento dentro

metropolitana através de locação diária, terão franquia total de
quilometragem.

5.3

Os veículos utilizados para deslocamento dentro da área
metropolitana através de locação mensal terão franquia de 5.000 km/mês.

5.5 - Os veículos utilizados para deslocamento intermunicipal ou
interestadual através de locação diária terão franquia de 150 km/dia.

5.6 - Peio Km excedente será cobrado o valor correspondente a 0,33%
(zero vírgula trinta e três por cento) da diária.

5.7 - Os veícuíos locados deverão contemplar:
a) Cobertura por seguro total, abrangendo (incêndio, roubo ou acidente)
b) Documentação legai perante os órgãos de trânsito.
c) Bom estado de funcionamento, limpeza e conservação.
d) Substituição dos veícuios em caso de falha mecânica natural e de
qualquer tipo de sinistro, tais como incêndio, roubo ou acidente, em tempo
hábil, não comprometendo o serviço a ser executado.
e) Condutores com habilitação comprovada para a categoria
correspondente ao veículo.
f) O Pagamento do IPVA e licenciamento será da responsabilidade da
fornecedora/contratada.
g) O Pagamento da(s) multa(s) será da responsabilidade da
fornecedora/contratada, quando o veículo for fornecido com condutor.

5.6 - O valor mensal a ser faturado será o produto da multiplicação das

diárias efetivamente utilizadas pelo valor unitário proposto.

5.9 - Quando houver a necessidade de locação por um período ininterrupto

de 30 (trinta) dias, sobre o valor total mensal incidirá um desconto de 30%
(trinta por cento).

5.4

5.10 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante autorização do
órgão requisitante por memorando, ofício, e-mail ou fac-símile, devendo
dela constar a data, o valor unitário do Km, o destino e a quantidade
pretendida, o local para entrega, o carimbo e assinatura do responsável.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA
FORNECEDORA.

&
A FORNECEDORA terá seuiregistro cancelado:

6.1. Por iniciativa da administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação
supracitada e as condições da presente ARP;

J
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por £2ÿ*ÿ

justificado e aceito pela Administração:metivo dêvidsmÊntê
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c) em qualquer das hipótes;s de inexecução total ou parcial das obrigi
contratadas relativas ao presente Registro de Preços;

>es

d) não manutenção das condições de habilitação;

e) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na
legislação;

f) em face razões de interesse público, devidamente justificadas.

g) quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
no mercado;

6.2. Por iniciativa do próprio fornecedor:
a) quando mediante solicit»ição por escrito, comprovar a impossibilidade de
cumprimento das exigências insertas neste registro de Preços;

l»
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses cont das no
art. 78, incisos XIV, XV e X>fl, da Lei Federal n°. 8.666/93;

c) tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.

6.3. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da
autoridade competente.

:edor para cancelamento dos preços registrados
ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se a este,
penalidades previstas nesta Ata.

6.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor re ativas ao respectivo registro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO S PREÇOS REGISTRADOS.

7.1. Os preços registrado}, a especificação do produto, o quantitativo, a
empresa fornecedora e o home do representante legal são os constantes
desta ARP, conforme ordem de classificação das propostas.

7.2. O preço registrado óoderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticadós no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
produtos registrados, dejvendo ser promovidas negociações com os
fornecedores.

6.4. A solicitação do fome
poderá não ser aceita pelo
neste caso, a aplicação das

6

¥

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Departamento

Administrativo deverá convocar a FORNECEDORA, a fim de negociar a

ompsorvl
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7.4. Quando o preço de rrjercado se tomar superior aos preços registrados
e a FORNECEDORA
comprovantes de que não
GERENCIADOR poderá:

a) liberar a FORNECEDORA do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais j fornecedores, visando a conceder-lhes igual
oportunidade de negociação.

7.5. Em qualquer hipótesè
ultrapassar aos praticados |no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor origjnalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado} à época do registro.

7.6. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados peio ÓRGÃO GERENCIADOR para
determinado item.

requerimento fundamentado com
pode cumprir as obrigações assumidas, o ÓRGÃO

os preços decorrentes da revisão não poderão

7.7. As alterações de preçi

da equação econômico-firi
os oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio
ianceira, serão publicadas no Diário Oficial da

União.

PA ENTRAGA E DAS CONDICÕES DECLÁUSULA OITAVA
RECEBIMENTO.

8.1. A entrega do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de objra necessária.

8.2. A entrega dos veículos será efetuada na Câmara Municipal de Fortaleza
- CMF, localizado na Ruá Thompson Bulcão, n° 830, bairro Patrioiino
Ribeiro, Fortaleza-CE, ou em outro local indicado pelo Órgão Gerenciador.

8.3. No momento da entrega, o Órgão contratante fará as verificações
pertinentes e necessárias. ;Os veículos que não atenderem às especificações
requeridas neste Termo sej-ão rejeitados quando da sua entrega.

8.4. A fornecedora ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, sem ônus para o órgão contratante, o veículo que
vier a ser recusado ou apresentar algum defeito mecânico.

8.5. Caso, por qualquer razão, não possa ser processado
definitivo no momento da entrega, o objeto será recebido provisoriamente,

com efeito imediato, para posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes rjio documento de entrega.

I»

&
/

o recebimento
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8.6. O aceite/aprovação do produto pelo órgão contratante neftr-e*6íui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade do veículo ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao órgão contratante as faculdades previstas
no art. 18 da Lei n°. 8.078/90.

•::J>JSULA NONA - DO PRECO E DA REVISÃO.

9.1 - Os preços registrados são os a seguir relacionados, conforme termo
de referência:

LOTE 01

DESCRIÇÃO UNID. PREÇOS
I DIÁRIA MÁXIMOS |

DIÁRIA

ITEM

O
R$

1 Executivo Premium SC - com as seguintesi

características: Automóvel Sedan Executivo, comj
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-J
condicionado, direção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétricos, travas elétricas, rádio
AM/FM, air bag duplo, motor com o mínimo de
2.000 cilindradas e 114 CV, bicombustível, sem
condutor, com nò máximo 1 (um) ano de
fabricação.

2 Executivo SC
características: Automóvel Sedan Executivo, com
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-
condicionado, direção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétricos, travas elétricas, rádio
AM/FM, air bag duplo, motor com o mínimo de
1.800 cilindradas e 101 CV, bicombustível, sem
condutor, com no máximo 1 (um) ano de
fabricação.

310,001

240,001seguintescom asI

<»

&
180,001Semi-Executivo SC com as seguintes

características: Aujtomóve! Sedan Executivo, com
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-!
condicionado, direção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétricos, travas elétricas, rádio
AM/FM, air bag duplo, motor com o mínimo de
1.600 cilindradas e 101 CV, bicombustível, sem
condutor, com no máximo 1 (um) ano de;

3

s*7f’V

. . . Híia.Qj IhQçnpS'
257

|85) 3444 í

Bairro Pa:ncl;no .Rite rc



•jíJVS

f

CâMARA MUNICIPAL DE
S F0R1ALEZA 5ns.

*3
eT

4,
3

Económico com ar SC - com âs seguintes
características: Automóvel tipo passeio, com 04,

(quatro) portas, Op (cinco) passageiros, com ar!
condicionado, rádio AM/FM, motor com o mínimo
de 1.000 cilindradeis e 75 CV, bicombustível, sern
condutor, com no máximo 1 (um) ano de
fabrícação.

104,0014

Económico sem ar SC - com as seguintes

características: Automóvel tipo passeio, com 02
(duas) portas, 05 (cinco) passageiros, sem ar
condicionado, rádio AM/FM, motor com o mínimo
de 1.000 cilindradeis e 55 CV, bicombustível, sern
condutor, com no máximo 1 (um) ano de
fabricação.

42,0015

i

84,00Minivam/Monovolume SC - com as seguintes
características: Automóvel tipo passeio, com 05
(cinco) portas, mínimo de 06 (seis) passageiros,
com ar condicionado, rádio AM/FM, motor com o
mínimo de 1.3 30 cilindradas e 85 CV,
bicombustível, sem condutor, com no máximo 1
(um) ano de fabricação._

6 1

LOTE 02

PREÇOS
MÁXIMOS
DIÁRIA

DESCRIÇÃO IJNID,

DIÁRIA
ITEM

R$

560,001Executivo Premium CC - com as seguintes
características: Automóvel Sedan Executivo, com
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-
condicionado, diréção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétricos, travas elétricas, rádio
AM/FM, air bag diiplo, motor com o mínimo de
2.000 cilindradas e 114 CV, bicombustível, com
condutor, com ro máximo 1 (um) ano de
fabricação.

1

&430,00Executivo CC
características: Automóvei Sedan Executivo, com
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-
condicionado, direção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétricos, travas elétricas, rádio
AM/FM com CD player, air bag duplo, motor |

com o mínimo d4 1.800 cilindradas e 101 CV,|
bicombustível, corn condutor, com no máximo 1

2 seguintes 1com as

/

A.

Caixa Postal 2674 -ICEP 6Ò810-460 - Fortaleza - Ceara
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1 j 380,00Senrii-Executivo CC
características: Aiitomovei Sedan Executivo, com
04 (quatro) portak, 05 (cinco) passageiros, ar-
condicionado, direção hidráulica, acionamento
elétrico dos vidros das portas, espelhos
retrovisores elétrjicos, travas elétricas, rádio j
AM/FM, air bag duplo, motor com o mínimo de
1.600 cilindradas |e 101 CV, bicombustível, comi
condutor, com rio máximo 1 (um) ano de]
fabricação.

3 com as seguintes

f

Económico com ar CC - com as seguintes
características: Aitomóvel tipo passeio, com 04
(quatro) portas, 05(cinco) passageiros, com ar
condicionado, rádio AM/FM, motor com o mínimo
de 1.000 cilindrad as e 75 CV, bicombustível, comi
condutor, com ro máximo 1 (um) ano de1
fabricação.__!

205,004 1

Económico sem ar CC - com as seguintesi

características: Automóvel tipo passeio, com 02
(duas) portas, 05 (cinco) passageiros, sem ar
condicionado, rádip AM/FM, motor com o mínimo
de 1.000 cilindradas e 55 CV, com condutor, com
no máximo 1(umj ano de fabricação._
Minivam/Monovolume CC - com as seguintes
características: Automóvel tipo passeio, com 05
(cinco) portas, mínimo de 06 (seis) passageiros,
com ar condicionado, rádio AM/FM, motor com o
mínimo de 1.3100 cilindradas e 85 CV,
bicombustível, com condutor, com no máximo li
(um) ano de fabriáação.__

155,0015

270,0015

LOTE 03

PREÇOS
MÁXIMOS
DIÁRIA

DESCRIÇÃO UNID.
DIÁRIA

ITEM

R$

Utilitário Premium SC - com as seguintes
utilitário, executivo de luxo com

04 (quatro) portias, ar condicionado, direção
hidráulica, acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos j retrovisores elétricos, travas
elétricas, rádio |AM/FM, motor diesel turbo
"intercooler",
passageiros,
cilindradas, 4 cilirjidros, 16 válvulas, tração 4 xj
4, sem condutor,! com no máximo 1 (um)
Ho faKrirarSr»

465,00 O'11
características:

cjom capacidade para 5
com o mínimo de 2.600

ano

Caixa Postal 267:1 CÉP 6Ò810-460 - Fortaleza leara
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Utilitário Executive SC - com as seguintes
características: utilitário, executivo de luxo com
04 (quatro) portas, ar condicionado, direção

Ihidráulica, acionamento elétrico dos vidros das
j portas, espelhos retrovisores elétricos, travas
: elétricas, rádio AM/FM, motor diesel turbo
’"intercooler", com capacidade para 5
'passageiros, con o mínimo de 2.600
! cilindradas, tração 4x2, sem condutor, com no
| máximo 1(um) ano de fabricação.

280,002 1

3 Utilitário Económico SC - com as seguintes
[características: utilitário, com 03 (três) portas,
capacidade para 9 passageiros, com um mínimo

1.400 cilindradas, bicombustível, sem
condutor, com po máximo 1 (um) ano de
fabricação.

250,001

n

LOTE 04

PREÇOS
UNID. j MÁXIMOS

DIÁRIA DIÁRIA
DESCRIÇÃOITEM

R$

1 Utilitário Premium CC - com as seguintes
utilitário, executivo de luxo com

04 (quatro) portas, ar condicionado, direção
hidráulica, acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos , retrovisores elétricos, travas
elétricas, rádio |AM/FM, motor diesel turbo
"intercooler",
passageiros, com o mínimo de 2.600
cilindradas, 4 cilindros, 16 válvulas, tração 4 x
4, com condutor,! com no máximo 1 (um) ano
de fabricação. j
Utilitário Executivo CC - com as seguintes
características: utilitário, executivo de luxo com
04 (quatro) portas, ar condicionado, direção
hidráulica, acionamento elétrico dos vidros das
portas, espelhos retrovisores elétricos, travas
elétricas, rádio |AM/FM, motor diesel turbo
"intercooler", cjom capacidade para 5
passageiros, com o mínimo de 2.600
cilindradas, tração 4x2,
máximo 1(um) dno de fabricação.

615,001

i

!

dom capacidade para 5

430,002 1

<Síf

com condutor, com no
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Utilitário Económico CC - com as seguintes
características: utilitário, com 03 (três) portas,
capacidade para í> passageiros, com um mínimo
de 1.400 cilindradas, bicombustível, com
condutor, com no máximo 1 (um) ano de
fabricação.

400,0013

500,00Utilitário Coletivo CC - com as seguintes
características: utilitário, com 03 (três) portas,
direção hidráuli:a, combustível a diesel,
capacidade para no mínimo 14 passageiros,
com um mínimo de 2.700 cilindradas, com
condutor, com no máximo 1 (um) ano dej
fabricação.

14

N Coletivo Micro Económico CC - Veículo tipo
coletivo, modelo micro-ónibus urbano ou
similar, motor com potência mínimo de 196 CV,
01 porta, combustível a diesel, com capacidade
entre 22 e 24 passageiros, com condutor, com
no máximo 05 (cipco) anos de fabricação. _

380,001
#

Coletivo Micro Económico CC - Veículo tjfpol
coletivo, modela micro-ónibus urbano ou|
similar, motor com potência mínimo de 196 CV,
01 porta, combustível a diesel, com capacidade
entre 22 e 24 passageiros, com direção!
hidráulica, ar condicionado, equipado com;
condutor, com no máximo 05 (cinco) anos de!
fabricação. i

420,0016

Coletivo Micro Económico CC - Veículo tipo
coletivo, modelol ônlbus urbano, motor com
potência mínimo ide 400 CV, com porta lateral,
combustível a diésel, com capacidade de até 42
passageiros, eqiipado com direção hidráulica,
com condutor, ccm no máximo 05 (cinco) anos
de fabricação.

600,0017

Coletivo Ônibus
coletivo, modelo
potência mínimo
combustível a die
passageiros, equi
ar condicionado,
condutor, com no máximo 05 (cinco) anos de

j fabricação.

Executivo CC - Veículo tipo
ônibus executivo, motor com

de 400 CV, com porta lateral,
sei, com capacidade de até 42
pado com direção hidráulica,
TV, vídeo e toalete, com

820,0018
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9.2 - As condições a serem praticadas neste registro de preços sac as
constantes do instrumento convocatório respectivo, seus anexos e a
proposta apresentada pela jFORNECEDORA, documentos estes que integram

a presente ata, independenfcemente de transcrição.

9.3 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual alteração, nos tdrmos dos Artigos 17, 18 e 19 do Decreto n°.

7.892/13.

9.4 - Os preços registrados e referidos nesta Cláusuia abrangem todas as
despesas, incidentes sobre o objeto desta Ata, como: materiais, acessórios,
embalagens, transporte, f'ete, mão-de-obra, encargos sociais, impostos,
taxas, contribuições, seguros etc., os quais correrão a expensas da
FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS COND1CÕES DE FATURAMEKTO.

10.1 - O documento de Icobrança (Nota Fiscal, Fatura etc.) deverá ser
emitido em nome da Câmara Municipal de Fortaleza, situada à Rua
Thompson Bulcão, n° 830, bairro Patriolino Ribeiro, Fortaleza-CE,
CEP 60.810-460 - CNPJ 06.621.791/0001-53.

10.1.1 - Na entrega doj documento de cobrança, será confirmada a
Regularidade perante a Çaixa Económica Federa! quanto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (CRF - Certificado de Regularicade do
FGTS - Lei n°. 8.036/90); Instituto Nacional do Seguro Social - 1NSS
(Certidão Negativa de Débito - CND - Lei n°. 8.212/91) e Fazenda Federai
(Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União) ou Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais ou à Dívida Ativa çia União, Fazenda Estadual e Municipal.

10.2 - O n.° do CNPJ da FORNECEDORA, constante do documente de
cobrança, deverá ser o mesmo constante da Nota de Empenho, sendo que
nesta constará o n.° do CNjPJ informado na Proposta Comercial.

10.3 - No valor total do documento de cobrança deverão estar inclusos
todos os tributos incidentes sobre os produtos serviços, conforme legislação
tributária aplicável.

10.4 - O documento de cobrança deverá ser encaminhado ao ÓRGÃO
GERENCIADOR, aos cuidados do Departamento Financeiro da Câmara
Municipal de Fortaleza.

10.5 - Após o "atesto", documento de cobrança será encaminhado ao
Departamento Financeiro, Ique terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
liquidar a despesa, ou inteifromper o prazo, no caso de qualquer incorreção.

«
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PA

11.1. O pagamento será éfetuado após a emissão de empenho e será no
prazo máximo de 30 (trhta) dias da data de lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo pela Comissão de Recebimento, acompanhado das
respectivas Notas Fiscais, de Empenho e das Provas de Regularidades com
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Provas de Regularidade com a
Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

11.2. A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada
apresente junto com sua fJota Fiscal a comprovação de que a mesma é
optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

11.3. Se, quando da ! efetivação do pagamento, os documentos
comprobatórios de situaçãp regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS
e ao FGTS, apresentados j em atendimento às exigências de habilitação,
estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a
apresentação ou disponibilidade através da internet de novos documentos
dentro do prazo de validade.

11.4. A Nota fiscal deverá ser entregue à Rscalização, com a discriminação
dos produtos e quantitativeÿ entregues, para que seja atestada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEciuWDA - DA VIGÊNCIA PC REGISTRO DOS

PRIECOS.

12.1. - Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura.

12.2. - A partir da publiciação da presente Ata de Registro de Preços, a
FORNECEDORA se obriga ja cumprir, na sua íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando í sujeita, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - PA FISCALIZAÇÃO.

13.1. A execução das obrióações integrantes desta ARP será fiscalizada por
servidor(es), doravante dénominado(s) Fiscalização, com autoridade para
exercer, como representante da CMF, toda e qualquer ação de orientação
geral, acompanhamento e fiscalização de sua execução.

13.2. À Rscalização compete, entre outras atribuições:
a) Exercer permanente fisjcalização quanto ao fornecimento do objeto, por
intermédio de Servidor(es), o(s) qual(is) anotará(ão), em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas à execução contratual, determinando as
medidas necessárias à regularização das falhas ou defeitos observados;
b) Solicitar à Fornecedorá e seus prepostos, ou obter da Administração, '
temDestivamente. todas ás providências necessárias ao bom andamento

fi1RuaCr-T!
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c) Acompanhar e atestar
ocorrências verificadas;

recebimento definitivo do objeto/Sÿdicai as

d) Solicitar a imediata substituição de qualquer um dos veículos fornecidos
que forem julgados defeituosos ou fora de especificação;
e) Exigir cumprimento das Obrigações assumidas pela Fornecedora;
f) Notificar a Fornecedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades no fornecimento do objeto para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;
g) Encaminhar à Diretória Geral o documento que relacione as ocorrências
que impliquem multas a sefem aplicadas à Fornecedora;
h) Ordenar à Fornecedora substituir o material com defeito ou em
desacordo com as especificações.
13.3 A omissão, total óu parcial, da FISCALIZAÇÃO não eximirá a
FORNECEDORA da integrjal responsabilidade pelos encargos que são de
sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

14.1 - Após aprovação da Diretor Geral do ÓRGÃO GERENCIADOR, c
gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual,
caberá ao Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Fortaleza,
competindo-lhe:
a) encaminhar a solicitaçã D dos veículos que vierem a ser locados através
da Ordem de Prestação de Serviços, seguindo a classificação e as
quantidades estipuladas nesta ARP;

/'ÿS

b) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos
fornecidos, das especificações dos veículos registrados, observanco-se a
ordem de classificação indiiada na licitação;
c) monitorar os preços, paio menos trimestralmente, de forma a avaliar o
mercado constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de
fato que eleve os custos dos bens registrados;

d) notificar o fornecedor registrado, via fax ou outro meio legal, para
retirada da nota de empenijio;

e) observar, durante a vigência desta ARP, que nas contratações sejam

mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com
solicitação de novas certidces ou documentos vencidos;

f) conduzir eventuais pro :edimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fir s de adequação às novas condições de mercado,
e de aplicação de penalidac es;

&

S'de serviço registrado, observada a ordem deg) consultar o prestador
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h) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licita* ;ão e na presente Ata, bem como comunicar aos
gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

14.2 - As pesquisas de mèrcado, atendendo a conveniência e o interesse
público, poderão ser realizadas por entidades especializadas,
preferenciaimente integrantes da Administração Pública, assim como ser
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES.

15.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas sujeitarão a Fornecedora às sanções da Lei n° 8.666/93,
garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo;

15.2. Estará a Fornecedora sujeita às seguintes penalidades, de aplicação
independente e cumulativaj sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei n°
8.666/93, com suas alterações posteriores:

15.2.1. Advertência; e

15.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração da Contratante, por prazo não superior a 2
(dois) anos.

15.2.3. Multa de até lOÿj (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficiai.

15.3. Prorrogações ocorridas em virtude de expressa concessão ou
impedimento ocasionados pela Administração, de caso fortuito ou força
maior não constituirão fuhdamentos para a sujeição da Fornecedora à
penalidade de multa;

15.4. A imposição de muita ou qualquer outra penalidade não impede que a
Administração rescinda un!|ateralmente esta ARP.

15.5. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei n°
8.666/93, no que couber; j
15.6. Se a Fornecedora ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na
execução deste instrumenjto, não mantiver a proposta, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação é da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos jdeterminantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação ! perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo jdas multas previstas nesta ARP e das demais
cominações legais.

6/
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTÀ - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS.

16.1. - A presente Ata vincfiia-se às disposições contidas nos documentos a
seguir especificados, como ise nela estivessem transcritos, cujos teores são
conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo i°. 13/2019;

b) Edital do Pregão Present al n° 02/2019 e seus anexos;

c) Termo de Referência;

d) Proposta Comercial de nenor preço da FORNECEDORA vencedora do
certame, nos respectivos lotes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES E PUBLICAÇÃO.

17.1. Eventuais correspondências expedidas pelas partes signatárias
deverão mencionar o número desta Ata e o assunto específico da
correspondência.

17.1.1. As comunicações feitas ao ÓRGÃO GERENCIADOR deverão ser
endereçadas à Câmara Municipal de Fortaleza, situado na Rua

Thompson Bulcão, n° 830, bairro Patriolino Ribeiro, Fortaleza-CE,
CEP 60.810-460, Telefonei(0XX85) 3444-8300.

17.1.2. As comunicações feitas à FORNECEDORA deverão ser
encaminhadas ao seu end4reço mencionado na primeira folha da presente
ata. não excluindo contatos;, se necessários, indicados a seguir: TELEFONE:
(85) 3466-6006, FAX

www.casablancarentacar.cqm.br.
(85) 3466-6007 SITEe

mudançajs de endereço deverão ser comunicadas por17.2. Eventuais
escrito.

17.3. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da
a será publicada, na forma de extrato, nc DiárioLei 8666/93, a presente at

Oficial do Município de Fortaleza - D.O.M..

VA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS.CLÁUSULA DÉCIMA OITA

tf18.1. As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por
conta do Projeto/Atividade 01.031.0002.2783.0001, Elemento de Despesa
33.90.33, Fonte de Recurso 103 do orçamento da Câmara Municipal de
Fortaleza.

li; .
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

19.1. Todas as alterações que se fizererr, necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de i:ermo aditivo a esta ATA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO.

20.1. O foro do presente cbntrato será o da Comarca da Capital do Estado
do Ceará, excluído qualqueit outro.

Assim, por estarem as partès ajustadas, rubricam e assinam a presente Ata
de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com duas testemunhas abaixo nomeadas.

2o de AtoSTO de 2019.Fortaleza-CE,

rú/iiAAJóÿhlr,
'CâMARA MUN

riAÍJ(xdc£c

JICIPAL DE FORTALEZA - CMF

Órgão Gerenciador

M

**\
A

CASAIíLANCÂ REf*T A CAR LTDA

doÿRégistro de Preços

Testemunhas:

1

iif
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 06 DE SETEMBRO DE 2019 SEXTA-FEIRA - PA

!

FORTALEZA. Alberto Magno de Brito Ramos - REPRESEN¬
TANTE LEGAL DA EMPRESA SUPRIMAX COMERCIAL
LTDA-EPP.

SENTANTE LEGAL DA EMPRESA RICA COMERCIAL
EIRELI.

VcoofUMFj
**•* e«

EXTRATO DO CONTRATO N® 21/2019 (LOTE
N° 05) - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA¬
LEZA - CMFOR. CONTRATADA: RR DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n* 00.267.837/
0001-04. DO OBJETO: Contratação de empresais) para com¬
pra de material de limpeza, expediente, infcirmáfca e consumo,
conforme anexo I - Termo de Referência, cujo fornecimento
sera de forma parcelada, visando a atender as necessidades
administrativas da CMF e dos gabinetes dos Senhores Verea¬
dores, conforme relação dos itens do Lote n* 05, bem como
especificação, marca, quantitativo e valor em anexo. DA FUN¬
DAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato fundamenta-se na Lei
Federaln* 11X520, de 17/07/2002, Decreto Federal n° 3.555, de
08/08/2000, Decreto Municipal n° 11.251, de 10/09/2002, e
suosidiariamente, nos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93,
de 21/06/1993, e suas posteriores alterações, bem como no
Pregão Eletrónico n* 03/2019 e no Processo n“ 12/2019, os
quais fazem parte deste contrato independente de transcrições.
DO PRAZO DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12
(doze) meses contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos limites da lei e da modalidade DO
PREÇO: Dá-se a este contrato o preço total de RS 62.294,00
(sessenta e do's nil, duzentos e noventa e quatro reais). DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: A despesa decorrente deste
contrato correrá à corta da dotação consignada abaixo: Proje-

to/Atlvidade 01.031.0002.2783.0002. Elemento de Despesa
33.90.30, Fonte de Recurso 103 do orçamento da Câmara
Municipal de Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto

de 2019 ASSINATURAS: Waldénia Márcia da Silva Barbosa

- CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOR¬

TALEZA. Rogério Pinto Freire - REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA RR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME.

EXTRATO DO CONTRATO N® 19/2019 (LOTE

N® 03) - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA¬
LEZA - CMFOR. CONTRATADA: RICA COMERCIAL EIRELI.
inscrita no CNPJ sob o n° 24.044.002/0001-40. DO OBJETO:
Contratação He emoresa(s) para compra de matena! de limpe¬
za, expedients, Informática e consumo, conforme anexo I -
Termo de Referência cujo fornecimento será de forma parcela¬
da, visando a atender as necessidades administrativas da CMF
e dos gabinetes dos Senhores Vereadores, conforme relação
dos itens do Lote ne 03, bem como especificação, marca, quan¬
titativo e vaior em anexo. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este

contrato fundamenta-se na Lei Federal n* 10.520, de
17/07/2002, Decreto Federai n' 3.555, ae 08/08/2000, Decreto
Municipal n° 11.251. de 10/09/2002, e subsidiariamente, nos
dispositivos da Lei Federal n* 8.666/93, de 21/06/1993, e suas
posteriores alterações, bem como no Pregão Eletrónico n°
03/2019 e no Processo n’ 12/2019, os quais fazem parte deste
contrato independente de transcrições. DO PRAZO DA
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses conta¬
dos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos limites da lei e da modalidade. DO PREÇO: Dá-se a este
contrato o preço total de R$ 239.999 94 (duzentos e trinta e
nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e qua¬
tro centavos). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: A despesa
decorrente deste contrato correra ã conta da dotação consig¬
nada abaixo- Projeto/Arividade 01.031.0002.2783.0002, Ele¬
mento de Despesa 33.90.30, Fome de Recurso 103 do orça¬
mento da Câmara Municipal de Foreieza. DATA OA ASSINA¬
TURA: 30 de agosto de 2019. ASSINATURAS: Waldénia
Márcia da Silva Barbosa - CHEFE DE GABINETE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA Carlos Antônio
Coelho Rodrigues - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRE¬
SA RICA COMERCIAL EIREU.

444 *4* 444

nr EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N® 05/2019 (LOTES 01, 02, 03 e 04) - ÓRGÃO GERENCIA-
DOR: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CMFOR. DE¬
TENTORA: CASABLANCA RENT A CAR LTDA inscrita no
CNPJ sob o n° 03.977.401/0001-94 DO OBJETO: O objeto da
presente Ata consiste no registro de preços para contratação

dos serviços de locação de veículos, através de diária sob
demanda, conforme especificações constantes no Anexo I
lermo de referência, parte integrante deste edital. DO PREÇO:

Os preços registrados são os a seguir relacionados, conforme
termo de referência:

«4* *4*

EXTRATO DO CONTRATO N“ 20/2019 (LOTE
N® 04) - CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTA¬
LEZA - CMFOR CONTRATADA. RICA COMERCIAL EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n’ 24.044.002/0001-40. DO OBJETO:
Contratação de empresa(s) para conrpra de material de limpe¬
za, expediente, informática e consumo, conforme anexo I -
Termo de Referência, cujo fornecimento será de forma parcela¬
da, visardo a atender as necessidades administrativas da CMF
e dos gabinetes dos Senhores Vereadores, confcrme relação
dos itsns do Lote n° 04, bem como especificação, marca, quan¬
titativo e valor em anexo. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este
contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 10.520, de
17/07/2002, Dscreto Federal n" 3.555, de 08/08/2000. Decreto
Municipal n” 11.251, de 10/09/2002, e subsidiariamente, no3

dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, de 21'06/1993, e suas
posteriores alterações, bem como no Pregão Eletrónico n*
03/2013 e no Processo n* 12/2019, os quais fazem paile ueste
contrato independente de transcrições. DO PRAZO DA VI¬
GÊNCIA. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses corna¬
dos a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
nos limites da lei e da modalidade. DO PREÇO: Dá-sc a este
contrato o prsçc total de R$ 99.999,96 (noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA: A despesa decor-ente deste
contrato correrá à conta da dotação consignada abaixo: Proje-
to/Atividade 01 031.0002.2783.0002, Elemento de Despesa
33.90.30, Fonte de Recurso 103 do orçamento da Câmara
Municipal ce Fortaleza. DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto
de 2019. ASSINATURAS: Waldénia Márcia da Silva Barbosa

- CHEFE DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA. Carlos António Coelho Rodrigues — REPRE-

LOTE 01

PREÇOS

MÁXIMOS

DIÁRIA R$

UVID
DESCRIÇÃOITEM

DIÁRIA

Exacufvo Premijm SC - com as seguintes

característioaa: Automóvel Sedan Executive, com

04 (quatro) portas, 05 (circo} passageiros, ar-

ccnicicradD. direçãc ftidraufica. acionamento

elétrico dos vidros das portas, aspemos

ret*o’/isores Hétncos travas elétricas, rãdo
1 310,001

AM/FM. air bag duplo, motor cem o rtinmo e*

2.C0C cilindradas e 114 CV, b combustível com

condutor, ocm no máximo 1 (cm) ano de

fabricação
i
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PREÇOSExecutivo SC- com as segu ntes caiectsrieticas:
UNID.

MÁXIMOSDESCRIÇÃOAutomóvel Sedan Executivo coni 04 (quatro) ITEM
DARIA

DIÁRIA R$portas, 05 (crnco) passageiros, ar-condidorado,

dreçãc hidráulica, adonsmente elétrico dos
Executivo Premium CC - com as eeguinte6

2 1 2ÿ0,00vidros das portas, espelncs retrovisores
características: Automóvel Secan Executivo, com

elétricos, travas ©iéinca$; rádio AM/FM, air bag
04 (quatro) portas, 05 (cinco) passagei'es. ar-

duplo. motor com o mín.mo de 1.300 cilinti-adas
condicionado, oração hidráulica. acionamento

e 101 CV, cicombust.vel, sem condutor. com no
eléticc dos vidros das portas, espelhos

560.0011máximo1(um) ano de fabricação.
retro/ soros eletncoe, traves elétrica*: radie

i
Sami-Executl/o SC com as seguintes ! AM/FW, a r hwg duplo, moor com n minfcno de

!
ceroctensticas: Autompvc. Sedan Executivo, com 2.000 çffrdradae c 114 CV, bicombustivd, com

C4 (quatro) podas. 05 (dneo) passageiros, ar- !condutor, com r.o méximo 1 (um) ano de
/ÿN

condicionado, oireçôo hdreuSca ecioramento fabricaçâc. f
i

i elétrico dos vieres das portas, espelhos

: retrovisores elétricos, travas elétricas. rádio

!
Executivo CC- com as seguintes caracterist cas:3 160,00 i

Ajtor.ióvd 3cdõn ExcvUu/j. ccnr 04 Ííiuõlío;

AM/FM, air bag duple, motor com o mirume d©

portas. U& (cinoc) passageiros, ar-ccndcionado,

1.900 cilridradas e 101 CV. bcombustível, sem

direção hidréuica. acionamento elétrico dos
condutor, com no mâxirro (um) ano do

vídroo das portas, espelhos retrovisores elétricos,

fabr cação. 430,0012:

iravas elétricas, rádio AM/FM can CD payer, sur
! i

Econermco com ar SC - com as seguintes :
! bag duplo, motor com o mínimo ce 1.80C

caractehsticas: Automóvel tipo passeio, com C* , :
ciincrodos c 101 CV, bicombustívc , corr

(quatro) pm 06 ;cinco) passageiros, com ar
condutar, com no rrdximo 1 (jm) ano de

4 I condckriado. récio AM/FM. motor corn o mínimo 1 104,00
fabricação.

ce 1.000 cilindradas e 75 CV. Oicombuctivel. sem

; Semt-FxBottlvn CC as .seguintescnm
concJjtu , cam .no máximo ' (um) anc de

earacterístices: Automóvel Secan Executivo, com
tabncação.

04 (quatro) portas, 05 (Cinco) passagelo*. ar-
;

Económico sem sr SC - com as seguintes i . condícionacío. direção hidráulica, acionamento i

carecterísticas: Automóvel tipo passeio, com C2
ietetrico cos vid'os das portas, e&peinot

3Sn.0D(dues) portes. 05 (once) posse;e:rcs, ser ar 3 :

retrovisores elétricos, travas elétricas rádio
condicionado, rádio AM/FM. molu* com o mfríu.u 42,0015

AMJFM, ar bag duplo motor com o ninno de
de 1.000 dilndracas e 55 CV. fcfcombustfvei. sem !

1.600 cilindradas e 101 CV. bicambustível, com
condutor, con nc máximo i (um) ano cei !

condutor com no máximo 1 (um) ano de
fabricação.

fabricação.

Mnivem/Monavolume SC - corri as segAntes

Eocnòmicc com ar CC - com as seguntescaracteristicas Automóvel tipo passeio, com 05

ca acteristicas: Automóvel tipo oasseic. con C4(cinco) ponas, mínimo de 06 (seis) passageiros.

(quatro) poios. O5.'cinco) passageiros, com ar34,00corr ar conciconado, réd o Afc/VFM, motor com o6 1

205,00condicionado, radio AM/FM, motor com o mínimomínimo de l.SX cilindradas e 85 CV. 14

dô 1.000 cilindradas c 75 CV. bicombustivel, comt>combustível, sem ccndmor, com no mâxirro 1

(um) ano de fabricação. condutor, com no máximo 1 (un) ano ce
i

fabricação
LOTE 02
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LOTE04
Eccnúmbo scan a* CC - tom as segjintes -
ca*acterí5tíc9s: Autorróvel tipo passeio, com 02

PREÇOS L COORJUR.UNID.(duas) portas. C5 'circo] passageircs. aerr. a-
SMÁXIMOSDESCRIÇÃOr=M5 155,001

DIÁRIAconóiàonadc, rád o AM/FM, motor con o rrin/rro

D1ARIARS
do 1.000 cilindradas s 56 CV, com condutor, com

no máximo 1 (uir.) a.TO de ‘abricaçáo.
UtWtSrio Premium CC - corn as; segukles

K/.fTivarnyMonovolume CC - com as segjinles caracteristicas; utiilário. executivo ds luxo com

características: Autorróvel tipo passeio, com 05 04 (qjat'o) portas, ar condicionado, di-eçãc

(dnco) portas, mínimo d» X (m.t passageiros,
hidráulica, acionamor to alâtrioo doe vtdroe das

\
com ar cond-cionedo, rédio AM/FM. motor com o 27C.X6

portos, espeih06 ret-ovisores elétricos, travas

mínimo de 1.300 cHincredas e 05 CV,
elétricas, rádio AMFM, motor dese’ turbo 615.0011

b combustível, corr condjto*. com no máximo 1

"lrtercoc!er\ com capacidade para £/N ium) ano de fabricação.

passagdros, com o iriniiro de 2.600 cilincradas.

LOTE03
4 cilindros. 16 válmas. :rsçâo 4x4, com

condutor, com no máximo i (um) ano oePREÇOS

MÁXIMOS

!

DESCRIÇÃOITEM UNID. faMIcacao.

DIÁRIA DIÁRIA

Utilitário Executivo CC - com as seguintesRS

caractansticas; utilitário, executivo de luxo com
Utilitário Premium SC - com as seguintes 465,001 1

04 (quatro) portas, ar condicionadc. direção
características: utilitário, axecvtvo de Uxc com

04 (quatre) portas, ar concficionado, cfireçSc hidráulica, acioramento elétrico das vidros cas

nicráutica acionamento eétreo dos vidros das portas, espelhos retrovisores elétricos, travas

43-0,0-012porias, es:>elhos retrovisores elétricos, travas!
elétricas, rádio AM/FM, moter diesel turbo

elétricas, ráríin A.fJVRVl. motor diesâl turt»
Interoootef, com cacacidade para 5

‘intercooler", com capanlriade para 5 passagei-

passaçeiros, corr o m nmo de 2.600 cilindradas,
ros. com o mínimo de 2.C00 cilindradas. 4

trapão 4x2, com condulcr. com no máximo 1dindroa. 16 válvulas, tração 4 x sem cordu-

tor. com no máximo1 (um) ano de fabricação. (um) ano de fabricação.

2 : UtTtáno Executivo SC - com as seguintes 280,001

Utlftâric Económico CC - com as seguintes
caracte'ieticas utilitário, executive de luxo com

ca acterísticas: utilitário com 03 (três) portes,
04 (quatro; portas, ar condicionado, direção

caoecidace para 9 passageiros, com um mínimohidráulica, aconamerto elétrico dos vidros cas
400,0013

cortas, aepeiros retrovisores eêtricos, travas do 1.400 ctlmdradas, biccmbustívei. ccm !

alétricas, rádio AM/FM, motor oiesel turbo
concutGr, com no rráximo 1 (um) ano de

!
j rirtercocier", ocm cspactCade para 5 passace»- 1

ros, com o mirim© de 2.600 cilindradas, tração 4

fabricação

!

I

x 2. sem condutor, com no máximo 1 (um) ano Coletivo CD - com as seguintes

de fabricação.
características: uiifitário. com 03 (Vês) portas,

25C.0OUtilitário Ecoròmlco SC - com ss seguintes

características: utilitário. com 03 (três) potes,

13 riirecêo hidrauica. combust vol a diesel

50C.W114

capacicade para no mhimo 14 passageiros, corr

capacidade pero 9 poacagoiroc, com yrr m rumo
I um mínimo de 2.700 cilindradas, com condutor

Ce 1.400 cili JC radas, bicombustível, sem condu-

ocm no mà»mo 1 (um) ano de fabricação
tor, com no rréxino 1 (um) ano de fabriceção.
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LOTE 05
Coletivo Micro Económico CC - Veiculo tioo -

PREÇOS'
MÁXIMOS

DIÁRARS

coletivo, modelo nítroônibus urbano ou similar,

rUNO.

CHAR A

V y'DESCRIÇÃOITEM1
motor oon potência mínimo de 196 CV. 01 porta.

380.005
combustível a c&esel, cxn capacidade entre 22 c

; Executivo Premium SC - com as seguintes

caraderíst oas: Automóvel Sedan Executivo,

cxn 04 (quatro) portas, 05 (dnco) oassageiros,

ar-condlclonado: direção hWráutlca. acionamen¬

to elétrico dos vidros cas portas, espalhos

'otrovisoree aletricoe, travas elétricas, rádio

AM/FM, sir bag duplo, motor com o mirimo da

2.000 dlindradas e 114 CV. bicombustiVei, sem

condutor, com no máx mo 1 (um) ano de faori-

caçêo, blixado, blindagem nlvçl lll-A._

24 passageiros, com condutor, corr no màxmc

05 (cinco) anos de fabricação.

CoJetvo Mero Económico CC - Veículo tipo
1.1C0.C011

CDleJvo. modelo micro-ónibus urbano ou similar,

motor ccm potência mtoimo de 96 CV, «Dl perta,

5 combustive a dícod, son capocidede entre 22 e 1 420,00

24 passageiros, com direção hidráulica, ar

Executivo SC - corr as seguintes caracterist-

cas: Automóvel Sedan rxecutivc, com 04

(quatro) portas, 05 (cinco) passageiros, ar-

dordfcionado, dlreçSo hidráufica, acionamento

elétrico dos vidros das portas, espetros retrov -

sores elétnoos, travas eletncas, radio AM/FM,

air bag duplo, motor com o mlnlmo do 1.803

cilindradas e 101 CV bicombustivd, 3cm

ccr.dutor, com no máximo 1 (um) ano dc fabn-

caçáo. olirdado, bl.ndagem nive: lll-A._

cordltíonaco, eqjipa-ic com concutor, com no j

máximo 05 (cinco) anos de fabricarão.

Coletivo Micro Econõmco CC - Veiculo tipo

12
colfejvc, modelo ônibus jrbaro. motor com

potêreia m-nimo de 400 CV, com porta lateral.

combustível a diesel, com capacidade dc ato 42 17 600 00

passageiros, equipado com direção hidráulica.

ccm condutor, ccm no máximo 05 (dnco) anos Seiri-Exeoitivo SC - com as seguintes caracte*

rsticas Automóvel Sedan Executivo, com 04

(quatro) portas. C3 (cinco) passagens*. ar-

ccndlcioisdo, direção hidráulica. arioTanento

elétrico dos vidros das porras, espe-hos retrovi¬

sores elétricos, travas elétricas, *âdio AM/FM,

eir baq tíupo, motor com o mínimo de 1.6X

ciíndradas e 101 CV, bicorrbustfvd, sem

condutor, com no méxíroo * (um) ano de íabri-

cação, blindado, bBndacem nível lll-A._

de fabricação.

Coletivo Onibus Executivo CC - Veículo tipo

coletivo, modelo ônlbus executvo, motor com
640,003 1

potência mínimo de 40D CV. com porta lateral.

e 020,00combustível a diesei. com capaddade de ate 42 1

passageiros, equipado com direção hidráulica, a-

cond cionado. TV, vídeo e toalete com condutor,

Utilitário Premium SC - com as seguintes

carecterisíicas: utilitário, executivo de luxo corr

04 (quatro) portas, ar condicionado, direção

hidráulica, acionamento elétrico dos vidros das

portas, espelhos retrovisores eátreoa, travas

elétricas, rado AWFM. motor diesel torto

“Intercootet". com capacidade oara 5 passagei¬

ros, corn o mínimo ce 2.600 cilindrodas, 4

cllndroe, 16 válvulas, 'ração 4x4 sem condu¬

tor. com no máximo 1 (um) ano de faoricação,

blindado, blindagem nrvet IILA._

com no méxmo 05 (cinco) anes de faoricaçáo.
j

DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DOS PREÇOS: Esta Ata de
Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir
da data da sua assinatura. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS: As despesas decorrerr.es desta Ata de Registro de Pre¬
ços corTerão por conta do Projeto/Atividade 01.031.0002.
2783.0001, Elemento de Despesa 33.90.33, Fonte de Recurso
103 do orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza. DATA DA
ASSINATURA. 30 de agos.o de 2019 ASSINATURAS:
Waldênia Márcia da Silva Barbosa - CHEFE DE GABINETE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Roberto
Teixeira Oliveira - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CASABLANCA RENT A CAR LTDA.

1.300,0014

DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DOS PREÇOS: Esta Ata de
Registro de Preços tera vigência de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS: As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Pre¬
ços correrão por conta do Projeto/Atividade 01,031.0002.2783.

0001, Elemento de Despesa 33.90.33, Fonte de Recurso 103

do orçamento da Câmara Municipal de Fortaleza DATA DA
ASSINATURA: 30 de agosto de 2019 ASSINATURAS

Waldènia Márcia da Silva Barbosa — CHEFE DE GABINETE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA. Marcelo Mitoso
Barreira - REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA XM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI.

*** *** ***

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N° 06/2019 (LOTE 05) - ÓRGÃO GERENCIADOR: CÂMARA
MUNICIPAL DE FORTALEZA - CMFOR. DETENTORA: XM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscri¬
ta no CNPJ sob o n° 06.974.198/0001-90. DO OBJETO: O
objeto da presente Ata consiste no registro de preços para
cont-ataçâo dos serviços de locação de veículos, através de
diária sob demanda, conforme especificações constantes no
Anexo I termo de referência, parte integrante desta edital. DO
PREÇO: Os preços registrados são os a seguir relacionados,
conforme termo de referência:


