
PREFEITURA DE 

BUJARU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇA 

SEMAD 
ESTADO DO PARA 

dc 

Oficio n° 078/2021-SEMAD/PMB 

Bujaru/PA, 16 de setembro de 2021. 

A 
Excelentíssima Senhora 
DAYANE DA SILVA LIMA 
Secretária Municipal de Saúde de Ananindeua/PA 
Ananindeua-PA. 

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços n° 009/2020, 

decorrente do Pregão Eletrônico n° 009/2020-SESAU da Prefeitura Municipal de 

Ananindeua. 

Senhora Secretária, 

De acordo com a legislação em vigor, manifestamos interesse desta 

Prefeitura Municipal de Bujaru, em ADERIR à Ata de Registro de Preço n° 00912020-

SESAU decorrente do Pregão Eletrônico SRP n° 009/2020-SESAU da Prefeitura 

Municipal de Ananindeua, cujo objeto é registro de preço para futura e eventual 

contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva e 

corretiva de todas as Unidades de Saúde de Ananindeua/PA, realizado por vossa 

municipalidade, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal no 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Federal n° 7892, de 23 de janeiro de 2013, 

Decreto Federal n°9488, de de 20 de abril de 2017, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

Decreto Federal n° 8538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal n° 4880, 

julho de 2005, no qual regulamentou o Pregão no município de Ananindeua, apli 

subsidiariamente a Lei n°8666, de 21 de junho de 1993. 



PREFEITURA DE 

BUJARU 

ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMJNESTRAÇAO 

Por fim, reiteramos nossos votos stima e ap eço. 

MÁRCIA VALERIA SOU 

Secretária Municipal de A 

SOUZA TRINDADE 

tração de Bujaru/PA 

Nesse sentido, ao analisarmos o vosso processo de licitação, informamos que 

os itens licitados atendem as necessidades da Prefeitura Municipal de Bujaru, 

principalmente pelos preços dos serviços registrados em ata, que estão de acordo com os 

oferecidos no mercado e pelos quantitativos licitados. 

Informamos que após estudo técnico realizado, foi identificado que o preço 

praticado na Ata de Registro de Preço no 009/2020-SESAU decorrente do Pregão Eletrônico 

SRP n° 009/2020 é vantajoso, atendendo nossa necessidade, assim como não ultrapassam 

em cinquenta por cento dos quantitativos registrados no instrumento convocatório e na ata 

de registrado de preço, como preconiza a legislação correlata. 

Portanto, solicitamos a esta R, Secretaria Municipal de Saúde o deferimento 

para Adesão a Ata de Registro de Preço n° 009/2020-SESAU decorrente do Pregão 

Eletrônico SRP n° 009/2020-SESAU/PMA, processo administrativo n° 5357/2020-

SESAU/PMA, objetivado a prestação dos serviços, acima elencados, no valor de 

R$2.500.002,38 (Dois Milhões, Quinhentos Mil, Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), 

visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bujaru, através das Secretarias 

Municipais de Educação e Saúde do Município. 
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