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Ofício Nº 276/2022/GAB/SEMED/FME/PMC   

Castanhal, 07 de dezembro de 2022. 
 
 
A senhora  
Marlene da Silva Borges 
Prefeita Municipal de Magalhães Barata 
 
 
Assunto: Anuência para Adesão a Ata de Registro de Preços nº 011/2022/FME 
vinculado ao Pregão Eletrônico nº 103/2021.  
   

 
Prezada, 
 

 Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao oficio nº 089/2022 – PMMB, 

que versa sobre a solicitação da autorização a Adesão a Ata de Registro de Preços 

nº 011/2022/FME, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIO 

ESCOLAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DESTINADO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Esta 

Secretaria Municipal de Educação de Castanhal, manifesta-se favoravelmente a 

Autorização a respectiva adesão, em 50% (cinquenta porcento) do quantitativo 

registrado na Ata de Registro de Preços mencionada. 

Por oportuno, deverá ser observado o previsto no Decreto Federal nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, o qual dispõe no artigo 22, §3º, in verbis: 

 Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro 

de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública federal que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

Ressaltamos que, caberá ao órgão não participante o contato com a empresa 

vencedora da respectiva Ata e item em questão, a fim de verificar a possibilidade de 

prestação dos serviços registrados. 

Importante destacar, que anexo a esta autorização constam os documentos: edital, 

ata de registro de preços, contrato, proposta da licitante vencedora e publicação, e demais 
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documentos encontram-se em: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-

licitacoes/licitacoes/ficha/QT6lVeOpWRw0UQ#documentos site do Mural de Licitação do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Claudia Alaine Gomes Seabra 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 052/2021 
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