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Cabixi, 06 de maio de 2 +
Oficio n.' 0141 l202llc ABINETE

Ao Seúor
Edson Luís de Melo Depieri
Representante da empresa
PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI
Ji-Paraná - RO

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços no 023l2020lClMAMS.

veúo através do presente, solicitar a Vossa seúoria, manifestação se há interesse por

parte de vossa Empres4 em autorizaÍ a adesão da Prefeitura Municipal de cabixi, Estado de

itondônia, na Ata de Registro de Preços n" 023l2020lclMAMS, vinculada a concorrência

Pública por registro de preços no OZl2iJ2O, realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Área

Mineiraàa Sudene - CIMAMS de Montes Claros - MG, para contratação, por esta Prefeitura

Municipat de cabixi - Ro, de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e

gráficai necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e

ãomplexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m2, m3,

kva), definidas e classificadas como serviços comuns de engeúaria, conforme estabelece o

art. 7o do decreto n" 7 .892 de 23 de janeiro de 20 i 3, demais normas e regulamento atinentes a

matéria, no valor e descrição abaixo: t

Ressaltamos que após sua manifestação e estando de comum acordo com a empresa

detentora do presente registro será feita a adesão na Ata de Registro por
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empeúando o valor acima descrito e firmando contrato com a empresa

e desta Prefeitura,

Estodo de Rondônio

Prefeituro Municipol de Cobixi
Gqbinete do Prefeito



Estodo de Rondôniq

Prefeiturq Municipol de Cobixi
Gqbinele do Prefeito

Sendo o que tinhamos píra o momento, reiteramos voto
consideração e nos colocamos a disposição para esclarecer ueI
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- Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e_
cpl_cabixi@hotmail.com e, ainda, o telefone desta administraç ão: (69) 3345_23i3.
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