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A Sua Senhoria 

JORGE SATO 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA. 

 

 
 

Prezado Senhor, com fulcro no art. 8º, § 1º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro 

de 2001, a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata em face à necessidade de Contratação de 

empresa para o fornecimento de Mobiliário Escolar. Objeto da Ata de Registro de Preços nº 

001/2019 provinda do Pregão Eletrônico nº 002/2019, e com validade de 12 meses, vem com 

fundamento no art. 22, §1° do Decreto 7.892/2013, vem consultar o órgão gerenciador da ata, 

solicitando manifestação sobre a possibilidade de adesão da ARP acima aludida, conforme 

tabela que segue abaixo, para análise quanto à possibilidade de mediante anuência para 

aceitação de adesão. 

A presente aquisição justifica-se, pela permanência do aluno na escola e o 

sucesso do processo de ensino e aprendizagem dependem de muitos fatores. Estudos indicam 

que o contexto familiar e o acesso a bens culturais são condições que favorecem este sucesso. 

Esses fatores, externos à escola, devem ser assumidos pela sociedade para melhoria dos 

indicadores educacionais, a fim de propiciar melhores condições. Isso significa dizer imóveis 

construídos ou reformados / ampliados com espaços educativos que unam aspectos de 

segurança, salubridade, com comodidade e ambientes lúdicos, além de contar com 

equipamentos e mobiliário em quantidade e qualidade adequadas. 

Solicitamos ainda, uma vez atendido o pleito em tela que nos encaminhe o (s) 

oficio (s) de autorização da Prefeitura Municipal, bem como a Ata de Registro, Ata de 

Julgamento da Sessão, proposta de preço do processo licitatório. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT MARCA/MODELO V.UNIT V.TOTAL 

 

 

 

4 

Cadeira universitária fixa, 

assento e encosto injetados 

em polipropileno de alta 

resistência na cor azul, 

estruturas em tubo de aço 

com acabamento preto com 

cachimbo, prancheta fixa 

polipropileno. Pintura em 

epóxi 
preta. 

 

 

 

Unid. 

 

 

 

240 

 

 

 

RFA INDUSTRIA 

 

 

 

R$ 293,00 

 

 

 

R$ 70.320,00 

 

 

 

 

 

Gerson Miranda Lopes 

Prefeito Municipal 
 

 

 
 

End.: Av. Dr. Lauro Sodré, s/n - Centro – Magalhães Barata - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-Mail: prefeiturambarata@gmail.com – Fone: (91) 3812-3173 

mailto:prefeiturambarata@gmail.com

		2020-01-30T15:14:52-0300
	GERSON MIRANDA LOPES:30771242204


		2020-03-09T15:15:34-0300
	ORLANDO LUIS LOPES FERREIRA:83068821215




