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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ/MF nº: 05.131.180/0001-64 
GABINETE DO PREFEITO 

 

OFÍCIO Nº 475/2021 – GAB/PMO 
 

Óbidos/PA, 07 de julho de 2021. 
 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Anajás/PA 
Vivaldo Mendes da Conceição 

Prefeitura Municipal de Anajás/PA 
 

Assunto: Adesão à ata de registro de preços nº 03/2021, oriunda do pregão 
eletrônico SRP nº 04/2021. 

 
Prezado Senhor, 
Consulto V. Sa. sobre a possibilidade de adesão à Adesão à ata de registro 

de preços nº 03/2021, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2021, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, realizado por 

esta Unidade Gestora, referente aos itens relacionados: do item 03 ao item, do item 9 
ao item 21, do item 23 ao 29, do item 32 ao item 65, do item 67 ao item 73, ou seja, todos 
os itens da referida ata, com exceção dos itens 1,2,7,8,22,30,31,66. Objetiva-se a 
Adesão no quantitativo de 50% do que fora  registrado, cuja empresa contratada é 
EDGAR L PINHEIRO EIRELI, CNPJ: 35.482.857/0001-70. 

 
A adesão ora pleiteada destina-se ao atendimento da atual e latente 

demanda da Prefeitura de Óbidos durante o exercício de 2021, considerando que 
descrição dos itens que compõem o objeto e quantitativos se enquadram perfeitamente 
à necessidade manifestada pela Unidade Requisitante da Adesão, além do que os 
valores registrados se demonstram viáveis economicamente, mediante pesquisa de 
preço já realizada. 

 
Em caso de deferimento, requeremos o envio da seguinte documentação 

complementar a que se encontra disponível no Portal de Jurisdicionados do 
TCM/PA, pelo e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, quais sejam: publicação do 
instrumento convocatório (Edital), parecer de controle interno, efeitos de 
publicidade do resultado da licitação e do extrato da Ata de Registro. 

 

Informamos ainda que faremos consulta a empresa fornecedora dos 
itens da ata em pleito, sobre o aceite à futura contratação e caso haja interesse por 
parte da mesma, que seja encaminhada sua documentação de habilitação atual. 

 
Oportunamente, fornecemos os dados e contatos deste órgão, visando à 

requerida adesão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA, CNPJ/MF 
05.131.180/0001-64, com sede na Rua Dep Raimundo Chaves, 338 – Centro – Óbidos 
– PA – CEP 68250-000. 

 
Atenciosamente, 

Assinado de forma digital por 

JAIME BARBOSA DA 

SILVA:12055085204 SILVA:12055085204 

JAIME BARBOSA DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

JAIME BARBOSA DA 
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