
~\04p~.y. o
~ L
:I ~~ 8

'*unicef
EPI(AO loo9-1on

..
.~

Estado do Pará
Governo Municipal de Tucumã

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

OPICIO/SP/MP.C :N.°098/2017
'Iucumâ - Pjf., 05 de jf.6ri{ de 2017.

Ao
Exmo. Prefeito Municipal de Tucumà
Sr. Adelar Pelegrini
Tucumã- PA

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório

Prezado Senhor,

CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, junto a Rede de Ensino Municipal e para que os profissionais possam oferecer um
serviço de qualidade, agilidade e precisão para a comunidade, sendo evidente a necessidade
dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento à população de Tucumã,
solicitamos de Vossa Excelência, autorização para realização de processo licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para Aquisição de Materiais de Processamento de
Dados, Equipamentos Energéticos, Equipamentos para Áudio e Vídeo e Equipamentos de
Processamento de Dados, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.

Certos de conlarmos com vossa compreensão, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

'da Siiva
Secretário UI icipal de Educação

Decret n°. 023/2017
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Estadodo Pará
GovernoMunicipalde Tucumã

SecretariaMunicipalde Educaçãoe Cultura

OPICIO/SP/.MJEC:N,°100/2017
'Iucumâ - P)f., 13 de JuCfio de 2017.

Ao
Presidente CPL
Tucumã- PA

Prezado Senhor,

Após o término do processo licitatório de nº 9/2017-00045 foi identificado que o
mesmo existiu vício no que se refere a bens permanentes classificados erroneamente como
material de consumo, solicitações de nº 20170518024, 20170518025, 20170518022,
20170518021 e 20170518023.

Com isso, solicito a comissão de licitação que proceda com cancelamentos de tais itens,
não procedendo aquisição dos mesmos, sendo necessário publicação correta dos itens.

Certos de contarmos com vossa compreensão agradecemos desde já.

Atenciosamente,
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