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Oficio nº 023/2020-CPL 
 

Concordia-Pa, 07 de Abril de 2020 
 
 

Ao Exmo Sr. 
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO 
Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará 
 
Assunto: Adesão a Ata de registro de preços nº 003/2019, oriunda do Pregão Eletrônico por SRP nº 
019/2019- SUSIPE 
 

Senhor Superintendente, 

 

Com Fulcro na Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, no decreto N º 7.892, de 23 

de Janeiro de 2013. 9.488 de 2018 e 8.538 de 06 de outubro de 2015, e em conformidade com as disposições a 

seguir, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de solicitarmos adesão a Ata de Registro de preços Nº 

003/2019, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2019- SUSIPE, que tem como objeto o Registro de Preços 

para eventual contratação de empresa especializada na prestação de eventuais serviços de manutenção predial, 

preventiva e corretiva, com o fornecimento de materiais necessários, visando execução de atividades de 

manutenção, reforma e reparos de instalações prediais, elétricas, hidráulicas, serralheria, bombas-d’água, 

geradores, subestações, telefonia, lógica, pintura e cobertura para atender as Unidades Prisionais da SUSIPE 

- Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. 

 

Excelência, ao analisarmos o vosso processo de licitação, informamos que os itens licitados 

contemplam a necessidade da Prefeitura Municipal de Concordia e principalmente pelos preços dos serviços 

registrados que estão de acordo com os oferecidos no mercado. 

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe o(s) ofícios de autorização 

da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, Cópia do edital da licitação e seus anexos, 

bem como a cópia da Ata da sessão, Ata de Registro de Preços, Parecer Jurídico, Parecer do Controle interno, 

Extrato do termo de homologação publicado e extrato da ata de registro de preço publicado. 

 

Por fim, reiteramos nossos votos de estima e apreço. 

 

 

 

Elias Guimarães Santiago 
Prefeito Municipal 
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