
 

 

 

 

 

Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI 

 

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza  nº 01 – Centro 
CEP: 68456-180 – Tucuruí-Pará 

CNPJ: 05.251.632/0001-41 

 

        Tucuruí – PA, 02 de setembro de 2021 

 

Ofício nº 178/2021 

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODON DO PARÁ 

At. Sra. ANDRIANA ANDRADE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 
RODON DO PARÁ-PÁ 

 
 
 
Assunto: Resposta a solicitação de adesão 
 

          Prezada Senhora, 

 

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, em resposta a vossa solicitação a intenção de aderir como 

“carona” à Ata de Registro de Preços nº 20210022, obtida através do processo licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-030, referente aos itens e quantitativos por vossa 

excelência solicitados, respeitando as quantidades máximas, conforme artigo 22, § 1o do Decreto 

no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas ditadas no pregão já citado e seus anexos. 

Considerando que o fornecedor beneficiário se manifestou favoravelmente a opção de fornecer os 

itens solicitados, obedecendo as premissas do artigo 22, § 1o do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro 

de 2013, declarando ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras 

assumidas com a Prefeitura Municipal de Tucuruí. Considerando ainda que o quantitativo aderido 

não ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente acima citada. 

                           Vimos com imensa estima, através deste, autorizar a PREEITURA MUNICIPAL DE 
RODON DO PARÁ - PARÁ a adesão da Ata de Registro de Preços nº 20210022, obtida através do 
processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 8/2021-030, que tem como objeto 
Registro de preço para contratação de empresa especializada para prestação do serviço do 
fornecimento de acesso de internet com link dedicado para atender as  necessidades da 
administração municipal de Tucuruí, conforme a descriminação dos itens e quantitativos 
mencionados e solicitados. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

 

01 

Prestação dos serviços de fornecimento de acesso 
à INTERNET, com link dedicado, para atender as 

necessidades da Administração Municipal de 

 

2.088 

 

MEGABYTE 
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Atenciosamente, 

 
 
 

ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 
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