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Ofício n.º 057/2021 – GAB PREF 
Portel (PA), 04 de março de 2021 

A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP 
Av. Governador José Malcher nº 2110-Belém - PA - CEP: 66.060-210 

Ref: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 004/2020-SEGEP, Pregão eletrônico Registro de Preços nº 
49/2020 - SEGEP. 

Excelentíssimo Senhor Secretário, 

Com os nossos cordiais cumprimentos, e consoante as disposições do Decreto Federal nº 
7.892/2013  de 23 de Janeiro de 2013, vimos por meio do presente, solicitar autorização para que 
façamos uso, por adesão,da Ata de Registro de Preço nº 004/2020-SEGEP, originado do Pregão 
Eletrônico Registro de Preços nº 49/2020 - SEGEP, cujo objeto corresponde à contratação de 
empresa para prestação de serviços de agendamento de viagens para fornecimento de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, rodoviárias e fluviais conforme demonstrativo anexo: 

Item Descrição 
Quantidade 
estimada de 
passagens 

Remuneração 
estimada do 

agente 
Valor Total 

01 

Serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo os serviços de reserva, 
emissão, remarcação e cancelamento de 
passagens aéreas nacionais e internacionais 

280 0,00 

Valor anual estimado de passagens 400.000,00 

Ressaltamos, que durante a instrução processual foi constatada por meio de pesquisa de mercado, a 
vantagem dos preços consignados na Ata de Registro de Preço gerenciada pela SEGEP. 

Esclarecemos, ainda, que esta adesão representa 5,48% (cinco virgula quarenta e oito por cento) dos 
valores registrados, no entanto, de acordo com as disposições legais , dessa forma, objetivando 
adotar procedimento mais eficiente, requeremos vossa aceitação para o nosso pleito, nos termos 
aqui tratados. 

Na oportunidade, para qualquer necessidade de contrato, disponibilizamos o correio eletrônico 
cpl.prefeitura.portel@gmail.com e ainda os telefones (91) 3784-1760/ (91) 99105-4047 
. 
Por fim reiteramos nossos votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

________________________________________ 
VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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