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Ofício nº 075 - 2021/CPL                                                         Belém – PA, 04 de novembro de 2021 

 

A Ilm.ª Sr.ª VANESSA GOMES DE ALMEIDA 

Chefe de Divisão da Câmara Municipal de Santarém-PA 

 

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 11/2021, referente ao Pregão Eletrônico SRP 

n° 012/2021-CPL/PMPA 

Ref: Ofício nº 002/2021/DLC – PAE 2021/1246527 

Com meus cordiais cumprimentos e considerando a solicitação dessa Instituição, a qual 

versa sobre o pedido de adesão à Ata de Registro de Preços nº 11/2021/CPL/PMPA, referente 

ao Pregão Eletrônico SRP n° 012/2021-CPL/PMPA, visando à contratação da empresa DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, cujo objeto consiste na aquisição de microcomputadores; 

Considerando que a empresa beneficiária da ata anuiu com o fornecimento dos 

equipamentos, conforme resposta encaminhada ao órgão interessado constante nos autos; 

Considerando que a aludida ata se encontra vigente e que o quantitativo pretendido, a 

saber: 23 (vinte e três) Desktops DELL OptiPlex 3080, não excede o limite percentual dos 

itens registrados, bem como não extrapola o limite do quíntuplo destes itens, nos termos do art. 

24 §§ 4º e 5º do Decreto Estadual nº 991/2020; 

Considerando a manifestação da Comissão Permanente de Licitação da PMPA, a qual 

verificou estarem presentes os requisitos legais para autorizar o pedido de adesão; 

Pelo exposto, este Comando se manifesta pela ANUÊNCIA à Adesão a Ata de Registro 

de Preços, na condição de órgão não participante, nos limites da quantidade solicitada, devendo 

a contratação ocorrer no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias da data desta 

autorização. 

Por oportuno, esclarecemos que toda documentação alusiva ao presente registro de 

preços, para fins de contratação, encontra-se disponível no Portal de Compras do Governo do 

Estado do Pará (www.compraspara.pa.gov.br). 

 

Atenciosamente; 

 

 

 

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL PM RG 18044 
Comandante-Geral da PMPA 
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