
 
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

GABINETE DO PREFEITO  
 

Oficio n° 048/2022- GAB            

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO - PMCP 

Av. Moura Carvalho, n°1255, CEP: 68650-000, Capitão Poço - PA 
 
Ilma. Sr. Secretario Municipal de Educação  
Francisco Amadeu Alves Torres 
 
 
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°160301/2021 - ORIUNDA 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 – PMCP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO. 

 Em conformidade com a legislação vigente, vimos por meio deste, solicitar manifestação de V.S,ª 

sobre a possibilidade de adesão dos itens a seguir relacionados, considerando o limite máximo de 

adesão de até 50% dos quantitativos dos itens constantes na ata de registro de preços, estabelecidos 

no decreto Federal n°9.488/2020, nas mesmas condições e preços registrados na ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 – PMCP, desta PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO. 

Pleiteamos a Adesão aos itens e quantitativos relacionados na tabela abaixo. 

ITENS PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 034/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO. 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNT. VALOR TOTAL  

1 

CARTEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO: 
Composição da estrutura formada em aço SAE 
1010/1020,Tubo industrial 7/8" com espessura 
de parede de 1,20mm. Estrutura composta por 
duas colunas dobradas e estampadas 
pneumaticamente em forma de "U", formando 
2 (dois) pares de pés fixo.Base de sustentação 
da prancheta composta de 2 (duas)colunas 
horizontais. Fechamento dos pés por meio de 
4 (quatro) ponteiras plástica arredondadas, 
confeccionadas em material termoplástico 
injetado em polipropileno copolímero, fixadas 
sob pressão na parte externa. Deverá ser 
fixada 1 (um) porta mochila fixo com estrutura 
de aço. Acabamento da estrutura por 
fosfatização através de banhos químicos, 
decapante e desengrachante por meio de 
imersão e tratamento anti-ferruginoso. Pintura 
eletrostática em epóxi a pó polimerizada em 
estufa sem respingos de solda, com juntas 
esmerilhadas e cantos arredondados. Os 
componentes que formam a carteira deverão 
ser ligados entre si através de solda pelo 
processo MIG. Prancheta lateral confeccionada 
pelo processo de injeção termoplástico injetado 
em polipropileno copolímero e moldado 
anatomicamente com bordas abauladas, 
acabamento liso e cantos arredondados, 
incluindo o porta caneta. Fixação de parafusos 
JFX FER BIC bicromatizado 5.0mm x 35mm 
Phillips. Porta Livros com Cesta no formato 
quadrado confeccionado pelo processo De 
injeção termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero, abertura frontal e furos para 
ventilação. Assento fabricado pelo processo de 
injeção termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero, moldado anatomicamente e 

UND 5000  R$                       299,00   R$               1.495.000,00  
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acabamento liso. Encosto fabricado pelo 
processo de injeção termoplástico injetado em 
polipropileno copolímero, moldado 
anatomicamente, acabamento liso e 
Dimensões mínimas: encosto ao chão 81cm; 
assento ao chão 47,5cm; prancheta ao chão 
75cm 

2 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL COM 04 
CADEIRAS - MESA SEM CANTO Mesa com 
estrutura de ferro 7/8 tubo redondo SAE 1010 / 
1020, parede 1.20mm, pintado pelo processo 
eletrostático em epóxi na cor preto e 
tratamento anti-ferruginoso tampo em madeira 
compensada, com espessura de 18mm 
medindo 0,80 cm x 0,80 cm, revestida em 
formica, com sapatas e 04 Cadeirinhas com 
estrutura de ferro redondo ó parede 1.20mm, 
pintada pelo processo eletrostático em epóxi 
pó, assento e encosto anatômicos em madeira 
compensada revestida em formica lisa nas 
cores laranja, verde oficial, azul real e cromo 
real, sendo encosto formicado de ambos os 
lados e fixados com rebites de alumínio e 
sapatas em polietileno de alta densidade. 

UND 250  R$                       750,00   R$                   187.500,00  

VALOR TOTAL   R$               1.682.500,00  

 

Informamos que a presente pretensão é fundamentada no do Artigo 22 do Decreto n° 7.892/13. 

Diante desse quadro, solicitamos autorização, de modo que esta Prefeitura Municipal faça uso da referida 

ATA de registro de preços em processo de adesão, solicitamos que em caso de aceite, seja encaminhado 

juntamente toda a documentação necessária para a possível contratação (Edital, Ata da sessão, Ata 

SRP, Termo de Homologação e Termo de Adjudicação, com suas respectivas publicações), na 

oportunidade informamos já ter encaminhado também oficio solicitando autorização ao licitante vencedor 

dos itens mencionados anteriormente. Contato pelo e-mail licitacaosantaizabel@outlook.com. 

Certos de podermos contar com sua colaboração, agradecemos antecipadamente. 

 Atenciosamente, 

Santa Izabel do Pará, em 29 de março de 2022 

 

 

Evandro Barros Watanabe 
Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará 
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