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Ao Exmo. Sr. 

MARCOS LEÃO COLARES 

Prefeito do Município de Santa Bárbara do Pará/PA 

 

Assunto: Solicitação de anuência para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 0014/2021, 

vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº 0030/2021.  

 

  Senhor Prefeito, 

 Honrada em cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência, com fundamento na 

legislação em vigor que regulamenta o “carona” em atas oriundas de Sistema de Registro 

de Preços, para solicitar vossa a anuência para adesão à Ata de Registro de Preço nº 

0014/2021, vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº 0030/2021. Eis que esta possibilitará o 

atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do 

Município de Colares/PA.  

Para tanto, informo que o deferimento da presente adesão seria no quantitativo 

permitido em Lei, que é de apenas 50% do total registrado, o motivo que nos leva a esta 

solicitação se deve ao fato que foi realizado no Município de Colares o Pregão Eletrônico 

SRP nº 001/2021, cujo objeto trata Contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços de locação de veículos automotivos (leves e pesados); infelizmente alguns 

veículos pesados (caçamba truck e caçamba toco) deixaram de ser contemplados neste 

processo, sendo estes importantíssimos para atender as necessidades da Prefeitura e ao se 

verificar no site do TCM/PA o registro de ATA do Município de Santa Bárbara do Pará, 

com objeto que atende estas necessidades, ou seja, de se locar os veículos pesados 

(caçamba truck e caçamba toco), buscou-se por meio da coordenadoria de compras a 

realização de pesquisa de mercado e constatou-se ser mais vantajoso para esta 

administração a Adesão a referida ARP. 

 Sem mais, agradeço a atenção e coloco-me à vossa disposição para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

 Respeitosamente, 

 

Maria Lucimar Barata 

Prefeita Municipal de Colares 
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