
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Oficio Nº 591/2020–GAB/SMS Santa Izabel/PA, 08 de Outubro de 2020 

 

 

A sua Excelência o Senhor 
EDER AZEVEDO MAGALHÃES 

Prefeito Municipal de Muaná 

 

Exmo. Prefeito, 

 

Ao cumprimentá-lo e considerando o Art. 22 do Decreto nº 7.892, 

de 23 de janeiro de 2013, onde permite, desde que devidamente 

justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

Considerando a celebração da Ata de Registro de Preços nº 

002/2020, assinada no dia 03 de junho de 2020, no valor global de R$ 

4.042.977,50 (quatro milhões, quarenta e dois mil, novecentos e setenta 

e sete reais e cinquenta centavos), entre a empresa H G RIBEIRO e a 

Prefeitura Municipal de Muaná, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para Fornecimento de Gêneros Alimentícios. 

Vimos manifestar interesse em Aderir a Ata de Registro de Preços 

conforme quantitativos discriminados na Planilha em anexo. Dessa 

forma, solicitamos autorização para que a Prefeitura de Santa Izabel do 

Pará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ 

11.745.308/0001-82, possa participar como “CARONA”, utilizando a 

Ata de Registro de Preços nº 002/2020 – PMM, visando a contratação 

da empresa vencedora, considerando a necessidade desta 

Administração em adquirir os itens registrados na ata em questão. 

 Solicitamos ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos 

seja encaminhado ofício de autorização para adesão a referida Ata. 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Certo de contarmos com a sua anuência, esta Prefeitura esta à 

disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Maria José dos Santos Assunção 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará 
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