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Ofício nº 127/2022 – GP/PMC.                                 Colares (PA), 23 de junho de 2022.                              

                                                                                        

A Exma. Sra. 

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO 

Prefeita do Município de São Caetano de Odivelas/PA 

 

Assunto: Solicitação de anuência para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 019/2021, 

vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021.  

 

 Senhora Prefeita, 

 Honrada em cumprimentá-la, 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 

019/2021, vinculada ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021, que tem como objeto: 

Contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e 

manutenção de um  link de acesso, síncrono, dedicado à internet, com disponibilidade 24 

(vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a partir de sua ativação 

até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados de 

ativa a ser instalado na Prefeitura Municipal de Colares e demais Secretaria Municipais 

usando infraestrutura de Fibra Óptica, Via Rádio e/ou Satélite, com fornecimento dos 

equipamentos necessários a execução do serviço e suporte técnico. Cuja empresa 

vencedora deste certame foi a HALLEY TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 

Eis que a vossa anuência possibilitará o atendimento das necessidades da Prefeitura 

Municipal de Colares e demais Secretarias. 

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

permitido em Lei, que é de apenas 50% do total registrado, pelo período de 12 (doze) 

meses. 

 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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