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PREFÊlTl)RA MUNICIPAL DE SANTA BÁRaARA DO PARÁ 
••, 

Poder Executivo 
GABINETE DO PREFEITO 

. . . 

OFICIO Nº 15:1/29,21 - -~AB/PM!?BP 

· Si3r,la Barbara do Pará/PA, 18 de Outubro de 2021. 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
EDl;JARDO SAMPAIO .GO~ES LEITE 
Prefeitura Muilicip~I São Miguel do (3uamá/PA 

Ass',lf'ltp: Pedido· de autorização para Adesão à Ata de Registro de P_reços nº 
0()4/202'1 , otiundá do Pregão 009/2021 . ' ,, 

Senhor Prefeito; 

·consulto V. Sa. sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços • 
. · çujo"objeJo .ê. o -r egistro de preços par-a futura e eventual "AQUISIÇÃO DE G~NEROS 
. .. :AUM,ENTICIOS; QtJ,JETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. 

, SECRETARIAS-E: F,UHDOS MUNICIPAIS OE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA" .. Essa 
· éontr'atação visfl atender as demandas da prefeitura, secretarias e fundos municipais , 
para· os quais pràvimos a necessidade de consumo de 50% dos quantitativos 
:.registrad"os <:los (tens contratado, conforme .planilha ém anexo. 

· ,:Em caso dé. âeferimentQ, requeremos que nos enviem. toda a doc~mentaçào 
. • j;,eC.fJ"$Sá,ría para â adt;}sâo pelo ~mail: cplsaritabarbàra2021@grnail.çom, quais sejam: 
:~iJ;tá,( e j,tfbl_ic;,J;ão; pa'rece,juridico, ata da sessão, parecer de ccmtrol~ interno, 
hof11Qlogação com 'as. p_W,lic.fçf,,s, ata de registro com a publicação, aceite da 
.em~,a que. çons~groú-se vençedota do certame, bem como a aut9rização de 
'.aiJpsá<J emitida pe./o município. · 

Oportunamente, fornecemos .os 'dados e contatos deste ó~gão, visando à 
requerida .adesão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA~TA BARBARA .DO PARÁ. 
C,NPJ; 83.3l4:~/0001-09, com sede na Rodovia Augusto ·Màira Filho, KM 17, bairro 
C~ntroi CEP: 6~,798-000, . 

Atenciosamente, 

MARCUS LE 
-PREFEITO MUNICIPAL DE 
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