
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA  
 

Centro Administrativo do Estado do Maranhão, Edifício Clodomir Millet - 1º Andar  

   Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís - MA, Fone/Fax n.º (98) 3218-8015 

 

Ofício nº.  209/2021 – CSL/SINFRA                                 

São Luís, 03 de setembro de 2021. 

 
Ao Ilustríssimo Senhor, 
Victor Correa Cassiano 

Prefeito do município de Cametá-PA 
 
 
Assunto: Adesão às Atas de Registro de Preço nº 005/2021, referente à Concorrência nº 007/2020- 
SINFRA / CSL; nº 007/2021, referente à Concorrência nº 012/2020- SINFRA / CSL; nº 020/2021, 
referente à Concorrência nº 022/2020- SINFRA / CSL; 

 

Prezado Senhor, 

 

Em resposta ao Ofício nº 957/2021 – GAB/PMC, originário da Prefeitura Municipal de 

Cametá - PA, AUTORIZO a adesão às Ata de Registro de Preços: 

 

 nº 005/2021 referente a Concorrência nº 007/2020- SINFRA no valor de R$ 9.135.539,55 (nove 

milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

encaminhando a seguinte documentação, em mídia, para o fim pretendido: Ata de Registro de 

Preços, edital e anexos, publicações e proposta da empresa vencedora; 

 nº 007/2021 referente a Concorrência nº 012/2020- SINFRA no valor de R$ 10.672.901,25 (dez 

milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos), 

encaminhando a seguinte documentação, em mídia, para o fim pretendido: Ata de Registro de 

Preços, edital e anexos, publicações e proposta da empresa vencedora; 

 nº 020/2021 referente a Concorrência nº 022/2020- SINFRA no valor de R$ 9.135.539,55 (nove 

milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

encaminhando a seguinte documentação, em mídia, para o fim pretendido: Ata de Registro de 

Preços, edital e anexos, publicações e proposta da empresa vencedora; 

 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

ATHOS DE CARVALHO DE MELO E ALVIM 
Presidente, em exercício de CSL/SINFRA 
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